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 :مقدمة

فإن التجارة ال�j تتم بطر(قة  ،ية 89 تxو(ن نظام قانوoي خاص  ;االتقليدية خطت خطوات إيجاب التجارة�انت إذا 

قادرة ع�c سن نصوص قانونية ملزمة تنظم جوانب التعاقد غq	 إلك
	ونية ال تزال مجردة من اتفاقية دولية 

  . �لك
	وoي

و�قليمية وكذا ال�شر�عات الداخلية 89 س£يل إيجاد إطار غq	 أنھ ال يمكن إنxار ج�ود \عض املنظمات الدولية 

، فقد G 89ذا ا�Rال قانوoي للتجارة �لك
	ونية، إذ تبقى محاولة @Rنة �مم املتحدة للقانون التجاري الدو8d رائدة

والقــانون ، 1996أسفرت ج�ودGا عن العديد من �عمال أGم�ا القانـون النـموذ�8 للتجــارة 6لك
	ونيــة لسنة  

كما قامت كذلك بإعداد مشروع 6تفاقية الدولية \شأن  استخدام  2001النموذجــي للتوقيــع �لك
	وoي لسنة  

 . وسائل ا@�طابات 6لك
	ونية 89 مجال العقود الدولية 

ادي والتنمية باإلضافة إcd ذلك فقد حاولت املنظمة العاملية للتجارة إcd جانب �ل من منظمة التعاون �قتص

واملنظمة العاملية للملكية الفكر(ة و�تحاد الدو8d لإلتصاالت التطرق ملوضوع التجارة �لك
	ونية بإصدارGا 

 . �Rموعة من 6تفاقيات و�عالنات الوزار(ة وكذا حماية حقوق املؤلف عt	 شبكة �ن
	نت

انوoي يحكم التجارة �لك
	ونية، بذلت \عض إضافة إcd مج�ودات املنظمات الدولية 89 س£يل إيجاد إطار ق

املنظمات �قليمية محاوالت Gامة وجادة من أجل إرساء نوع من التنظيم القانوoي لتفعيل Gذه التجارة ال�j تتم 

، �تحاد لباسيفيك ، غرفة التجارة الدوليةعt	 شبكة �ن
	نت، من بي»;ا منظمة التعاون ªسيو(ة ملنطقة ا

 . امعة الدول العرkية �ورو|ي و ج

كما اتخذت العديد من الدول من القانون النموذ�8 ا@�اص بالتجارة �لك
	ونية الذي وضعتھ @Rنة �مم 

 . املتحدة للقانون التجاري مصدرا ل�ا عند سن أو 3عديل 3شر�عا¬;ا الداخلية ا@�اصة بالتجارة �لك
	ونية

لسباقة 89 إصدار قوانqن لسد الفراغ ال�شر�8s الناتج عن التطور خاصة 3شر�عات الدول �جن£ية بإعتبارGا  ا

وkاملقابل فإن الدول العرkية وال�j عانت من تأخر م�?وظ 89 مجال تنظيم التجارة  ال�ائل 89 ا�Rال املعلوما3ي،

وماتية �لك
	ونية، بدأت باستدراك ذلك ،بمحاوال¬;ا إلصدار 3شر�عات 3ساGم نوعا ما 89 تنظيم مسألة املعل

بأس بھ من ا@�Rود ال�شر�عية لبعض الدول G 89ذا  واملبادالت التجار(ة �لك
	ونية ،وذلك 89 ظل وجود رصيد ال

  .                ا�Rال م»;ا دولة �مارات العرkية املتحدة ، توoس و مصر وا@Rزائر

إال أن إلقاء ھذه ، ةـارة اإللكترونيـالتجدون توسع انتشار ل التي تحول فالجزائر تواجھ الكثير من العراقي

أكد أن التجارة ، التي من بينها الجزائر وتحولها إلى واقع ملموسل التجارة لظاللها على كثير من الدو

، ة والتسويقيةـة المحليـاإللكترونية صارت ضرورة ملحة لهذا البلد ومتطلبا تنمويا لتطوير قطاعاتھ اإلنتاجي

ا يفرض على الجزائر ـذا مـوھ، ةـه االقتصادي ومساھمتها في التجارة الخارجيوتوفير فرص واسعة لدفع نمو

العقبات التي ل تذليل ن خالـنحوھا مل أن تسعى إلى تعظيم االستفادة من ھذه التجارة وتسريع عملية االنتقا

لوجية ى  التحتية التكنوـوالتي من بينها متطلبات البن، وتوفير كافة أسباب النجاح لها، تواجھ تطبيقها

للتجارة 6لك
	ونية ع�c مستوى املركز (code) �استصدار ال�Rل التجاري 6لك
	وoي و استحداث رقم oشاط 

من امل½¼ل عن طر(ق  أوللتجارة بالتجزئة للمنتجات ال�j تتم عن \عد  511145الوط�N لل�Rل التجاري تحت رقم 
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حماية املس>;لك و آليات تطبيق�ا وا@�اصة بمجال  و القوانqن ال�j من شا¾;اوالتشريعات ال�اتف أو 6ن
	نت 

 .الرقابة

فهي ، تستمد ھذه الدراسة أھميتها من أھمية الموضوع الذي تطرقت إليھ :أھمية الدراسة  أھمية الدراسة 

ى المعرفة، ارة   اإللكترونيةـتعالج ظاھرة التج ومن أبرز ما ، والتي تعد إحدى سمات االقتصاد القائم عل

  .ة والمعلوماتية في االقتصاد المعاصرـرة التقنيوـحققتھ الث

ى مستوى الهيئات والمنظمات Gذا املوضوع ن الدراسات والنقاشات متواصلة بشأن ـد مـالعديإن  خاصة عل

ة ـة بالتنميـة ذات العالقـالمهمل ذا نظرا لما لھ من أھمية قيمة كونھ من المداخـوھ، اإلقليمية والعالمية

وتعزيز تجارتها ل اإللكترونية تلعب دورا فعاال في زيادة النمو االقتصادي للدو ارةـفالتج، اديةـاالقتص

المؤسسات للخوض في عالم العولمة وضمان ل وتأھي، وض بالعديد من القطاعات المحليةـة والنهـالخارجي

ى المنافسةـا ومقـبقائه وجھ إcd التكما فتحت األبواب أمام األفراد لالندماج ضمن االقتصاد الجديد و ، درتها عل

ى الخطـعملية التس   .وق عل

، سواء من ج�ة املعامالت أو من ج�ة ا@?ماية التجارة اإللكترونيةل المتأخرة في مجال وتعتبر الجزائر من الدو

ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لتبرز التحديات  سيما حماية املس>;لك 6لك
	وoي،و الرقابة ع�G cذه املعامالت ال 

، و 3سليط الضوء ع�c اليات الرقابة 89 مجال التجارة 6لك
	ونية ال�شر�عية الكبيرة التي تواجھ ھذه التجارة

 .أھمية ھذه الدراسة في كونها مرجعا للمهتمينل وكذلك تتمث.م»;ا و ال£شر(ة 

  

ى تحقيق أغراض عديدة كالكشف عن حقوق إن البحث أو الخوض في أي  :أھداف الدراسة   موضوع يهدف إل

داف ـتحقيق مجموعة من األھل توضيح غموض أو إقرار حقائق ونحن إذ نقوم بهذه الدراسة فمن أج،أو 

 :فيل تتمث

ى  •   .وھي التجارة اإللكترونية، انتشرت بسرعة في العالم بأسره حديثةنمط من التجارة التعرف عل

  .ا@Rزائركانة التجارة اإللكترونية في إيضاح الصورة المتعلقة بم •

ى واقع التجارة اإللكترونية في الجزائر • �طر التنظيمية والكشف عن ، تسليط الضوء عل

  .محليا ل�اوال�شر�عية 

أسباب   تنبع الحاجة لدراسة التجارة اإللكترونية و واقعها في الجزائر من عدة  : أسباب اختيار الموضوع

  :أھمها

  .لدراسة ھذا الموضوع ورغبة الباحثل ميو •
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ا ـمم، زيادة توجھ المستهلكين والمؤسسات الجزائرية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

النصوص و ال�شر�عات القانونية @?ماية املس>;لك 6لك
	وoي 89 إلى محاولة معرفة ث دفع بالباح

  .ا@Rزائر

�دار(ة ال�j أو�لت إل�;ا م�مة حماية ئات املو�لة لل�يال�شر�عية و التنظيمية التعرف ع�ª cليات  •

   .املس>;لك

خاص بتأطq	 oشاط املورد 6لك
	وoي و عالقتھ باملس>;لك 89 ا@Rزائر  أول إطار 3شر�8s دراسة  •

  .6لك
	وoي

 .89 مجال الرقابة ع�c التجارة 6لك
	ونية، التطبيقية   قلة األبحاث والدراسات •

 

 :إشlالية الدراسة

   

أھمية ل د ال يقـوالمجتمعات أھمية المعلومات كمورد استراتيجي وحيوي في آن واحل جميع الدولقد أدركت 

فالعالم اليوم يواجھ تدفقا . حيث أصبح مجتمع المعلومات بديال عن المجتمع الصناعي، عن الموارد األخرى

وھو ما تمخض عنھ ، ات والتبادالت التجاريةـور العالقـو وتطـي نمـھائال وثورة معلوماتية شاملة ساھمت ف

التجارة  "يط  إلكتروني اصطلح على تسميتها ـميالد نمط حديث من المبادالت التجارية التي تتم عبر وس

، والتي تحولت إلى واقع ملموس ليس في البلدان المتقدمة فقط ولكن في جميع بقاع العالم" اإللكترونية 

  . لانا كبيرا في معظم الدووتمكنت ھذه التجارة في وقت قصير من أن تلقى رواجا واستحس

الرئيسي ل التساؤ، يظ�ر ةـوتأثر العالم كلھ بالتجارة اإللكتروني، ھذه التغيرات العالمية المتعددةل وفي ظ

 :التالي

 

  القانوRي للتجارة 'لك>�ونية p@ ا�oزائر؟ Eطار ما *و  

ارتأينا ، ى نتائجـإلل وـھذا البحث بهدف الوصل المطروحة من خال ومناقشة اإلشكاليةل وحتى نستطيع تحلي

  :عنها األسئلة الفرعية التاليةد تقسيم ھذه اإلشكالية إلى أفكار جزئية تتول

  r@ ال�شرBعات الq= تحكم التجارة 'لك>�ونية p@ ا�oزائر ؟ ما �

  املنتovة ؟ uلياتr@  الرقابة و ما أعوانفيما يتمثل دور  �

� Xمجال التجارة 'لك>�ونية ؟ما طبيعة ا @p الفات املعاينةW  

ى ـوالتدقيق وتسليط الضوء علل الدراسة حقھ من التحليل حتى نعطي الموضوع مح : ھيكلة الدراسة  

  إشxاليةاوز اإلـى تجـوبالتالي نتمكن من بلورة رؤية واضحة مساعدة عل، ھ ومختلف جوانبھ المتشعبةـمكونات

 :فصلqن قمنا بتجزئة ھذا البحث إلى ، وواقعيةموضوعية ل باقتراح حلو
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 �طار�طار ال�شر�8s و التنظي�� للتجارة 6لك
	ونية بما فيھ �حxام العامة الواردة 89 ي�ناول  ::ول الفصل 

أحxام  السيما ا@�اصماية املس>;لك وكذا ال�شر�ع حأي ال�شر�ع ا@�اص بال�شاط التجاري و  ال�شر�8s العام

  .املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية، 2018مايو  10املوافق لـ  1439شعبان  24، املؤرخ 89 05-18 رقم  القانون 

ب الرقا|ي 89 ا@Rان�طار ي�ناول �طار ال�شر�8s والتنظي�� للتجارة 6لك
	ونية من حيث : الفصل الثاRي

  . ;اوكذا ا��الفات ا@�اصة  الرقابة أعواندور و الرقابة  آلياتمن السيما ، العقا|ي

ا@Rانب التطبيقي السيما 89 مجال الرقابة ع�c المتخصصة في القانونية قلة المراجع    :صعوبات الدراسة   

حتـالتجارة اإللكترونية سواء كتب أو دراسات أكاديمية والت حديثةـي ت وبالتالي اضطررنا ، وي على معطيات 

حضq	ية ال�j اعتمد عل�;ا فوج العمل  �عمالو ات ـكبير على الدراسل بشك إلى االعتماد اعوان من مدير(ة الت

 وزار(ة و كذا الباحثqن 89 ا�Rال و كذا الذي أعد مشروع القانون و امل�شxل من ممث�8 �ل القطاعات الالتجارة 

حة ئجا ، ز(ادتا ع�c ذلك  املالئمةالرقابية  ªلياتووضع  6لك
	ونية 89 ا@Rزائرھتمام بتنظيم التجارة تأخر 6

  .دراسة التطبيقية للمذكرة حيث اعاقت لنا   �ورونا

 



 

 

 

 

 

 :ول الفـصـل 

  Eطار ال�شرAB@ و التنظي<= للتجارة 'لك>�ونية
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  Eطار ال�شرAB@ و التنظي<= للتجارة 'لك>�ونية : :ول لفـصـل ا

ال 3عد التجارة 6لك
	ونية oشاطا تجار(ا بحد ذاتھ بل 8Å نمط للممارسة ال�شاط التجاري وعليھ إن دراسة �طار 

غq	  ال�شر�8s املؤطر للتجارة 6لك
	ونية يقت��Æ التطرق ��تلف ال�شر�عات ذات الصلة بطر(قة مباشرة او

مباشرة حيث قام املشرع ا@Rزائري بمحاوالت ال بأس  ;ا 89 س£يل وضع إطار قانوoي عام يحوى منظومة من شأ¾;ا 

تأGيل ممارسة ال�شاط التجاري عt	 الوسائط 6لك
	ونية ولو أ¾;ا ال تمس�ا بصفة مباشرة، فمن بqن أGم Gذه 

RÇية القانونية للمحررات �لك
	ونية وكذا إصداره �جراءات ال�شر�عات  3عديل القانون املدoي ليع
	ف با@

  )R�. 1موعة من ال�شر�عات السيما املتعلقة التصديق و �مضاء �لك
	وoي تما شيا مع متتطلبات الرقمنة

 Eلك>�ونية التجارة حول  وتصورات مفا*يم :ول '  املبحث

 ف
	ة 89 تمكنت وال�j مؤخرا، العاملية الساحة ع�c برزت ال�j ا@?ديثة الظواGر من 6ك
	ونية  التجارة 3عد     

 توضيح حول   لالفص Gذا وسWتمحور  .ا@Rديد 6قتصاد معالم أGم أحد إcd والتحول  والنمو 6ن�شار من وجq¼ة

 املمq¼ات بأGم مرورا أشxال�ا، ��تلف التطرق  مع الك
	وoي، وسيط ع�c املعتمدة للمبادالت ا@?ديث املف�وم Gذا

�jا، انفردت ال;  �jمع العال��، السوق  89 و6ندماج التكنولو�8 التطورات بركب لاللتحاق اغتنام�ا يجب وال 

  .تطورGا 3عرقل ال�j العيوب أGم ذكر

 

 :Eلك>�ونية التجارة ما*ية :املطلب 'ول 

 والشر�ات ت واملؤسسا �فراد قبل من استخدام�ا 89 والتوسع ا@?ديثة التكنولوجية �ساليب تطور  مع

�j و89 أRÈام�ا بمختلف
ّ

 التعبq	ات من واحدات وأصبح �لك
	ونية التجارة مف�وم شاع ا@?ياة، مجاالت ش

 .اليومية حياتنا إcd بالدخول  أخذت وال�j ا@?ديثة

 حداثة \س£ب لدى الكثq	ين مف�ومة وغq	 غامضة تxون  جديدة ظاGرة أي شأن شأ¾;ا �لك
	ونية والتجارة

 وال�j �لك
	ونية التجارة مف�وم تحديد إcd ال�ادفة التعر(فات من العديد ظ�رت ولذلك املصط�Ê، استعمال

 واÊË 3عر(ف ع�c الوقوف قصد \عض�ا سرد نحاول  وسوف عاملية، وGيئات وخt	اء باحثqن طرف من عرضت

  .ل�ا وشامل

  

 :'لك>�ونية التجارة مفxوم: أوال

 :ماي�Ì 8ع�N وGو املعاصرة، �دبيات 89 التداول  كثq	 صار حديث مصط�Ê عن عبارة التجارة إن

 :Eلك>�ونية للتجارة عامة مفا*يم   

 ، ف �طرا 3عامل ع�c ينطوي  الذي التجاري  التعامل أشxال من شكال �لك
	ونية التجارة ا6لك
	ونية تمثل .أ

  إلك
	ونيا الّتبادل يxون  بحيث 
ً
 مباشر ماديا أو ماديا منھ بدال
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ÊÎذا خالل من لنا و(ّتG ونية التجارة أن التعر(ف	
دمة أو سلعة موضوع�ا �ان سواء تجار(ة عملية 8Å �لك  خ

د إلك
	وoي وسيط وجود Gو التجار(ة العملية Gذه 89 واملمq¼ عمل، أداء أو  بqن املباشرة العالقة غياب عل Ìساع

 .�طراف

دمات للسلع والشراء البيع أو ، 6ن
	نت شبكة خالل من �عمال أداء 3ع�N �لك
	ونية التجارة .ب  خالل من وا@�

  الو(ب صفحات

د 3عر(ف Gو التعر(ف Gذا ولكن دمات السلع ل تباد عمليات 89 �لك
	ونية التجارة يحصر بحيث ضيق، ج   وا@�

 .إلك
	وoي وسيط أو إلك
	ونية وسيلة طر(ق عن

دولية �ن
	نWت شبكة عt	 املنتجات 3سو(ق إÌ cdشq	 �لك
	ونية التجارة إن مف�وم .ج  الt	امج وتفر�غ ال

 ع�c 3شتمل �لك
	ونية فإن التجارة ذلك ع�c وعالوة الشركة، إcd أو املتجر إcd الذGاب دون  �لك
	ونية

دو8d، أو ا�?�8 املستوى  ع�c الشر�ات مختلف بqن 6تصاالت د التجاري  التبادل عملية Ìس�ل مما ال    من و(ز(

 من خالل �لك
	ونية، التجارة ظل 89 فقط التجاري  التبادل س�ولة ع�c كز ر التعر(ف Gذا ن أ نالحظ و RÈم�ا

 .املسافات وتقر(ب الوقت توفq	 89 6تصاالت مساGمة

 تبادل التجارة Gذه و3شمل ، ت 6ن
	نا عt	 تتم ال�j والشراء البيع عمليات مجموعة 8Å �لك
	ونية التجارة .د

دمات وكذا والتج�q¼ات 6س>;الكية السلع وصفقات املعلومات  و3ستعمل ا@Ñ، ...والقانونية املالية املعلومات خ

 املعلوماتية والشبxات 6ن
	نت ، ال�اتف الفاكس، مثل الصفقات إلتمام الوسائل من مجموعة التجارة Gذه

 عt	 والبيانات ت املعلوما تبادل وGو أGمية يقل ال آخر oشاطا والبيع الشراء عمليات إcd التعر(ف Gذا يضيف

دمات للسلع والشراء البيع صفقات إلبرام مطلوkة البيانات Gذه �انت سواء 6ن
	نت،  �انت أو واملعروضة وا@�

 .بمقابل عل�;ا ا@?صول  و(تم لذا¬;ا مطلوkة والبيانات املعلومات Gذه

دام تتضمن �لك
	ونية التجارة .ه  �طراف جميع مع والصفقات 6تصاالت لتعز(ز املعلومات تكنولوجيا استخ

دير(ن، املالية، ت املؤسسا ا@?xومية، املؤسسات املوردين، العمالء، مثل الشركة مع املصا@Ê ذوي   املوظفqن امل

دف التعر(ف Gذا خالل من لنا و(تÊÎ وا@Rم�ور   ر والصو �وجھ �افة لWشمل التعر(ف \سط Gو منھ أن ال�

 .و�دارة و�فراد الشركة بqن ما للتجارة �لك
	وoي لل�شاط

دمات البضاÒع وkيع شراء \عمليات ّيتصل ما �ل تنفيذ 8Å �لك
	ونية التجارة .و  شبكة عt	 ت واملعلوما وا@�

 :ذلك و�شتمل �خرى  العاملية والشبxات �ن
	نWت

دمات والبضاÒع السلع عن �عالنات -  . وا@�

ديم - دمات السلع حول  معلومات تق   .وا@�

دعم ال�j العمالء عالقات - دمات والبيع الشراء عمليات ت د ما وخ    .البيع \ع

   .واملش
	ي  الباÒع بqن والتفاوض التفاعل -

د -    .العقود وإبرام الصفقات عق

داد -    .ودفع�ا املالية 6ل
¼امات س

   .�جراءات ومتا\عة السلع و3سليم توز�ع عمليات -

دعم -   .العمالء Ìش
	Ó;ا ال�j للسلع الف�N ال
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   إلك
	ونيا البيانات تبادل EDI :ذلك 89 بما     

 .�سعار كتالوجات -

 .والشراء البيع \عمليات املرتبطة ªلية املراسالت -

 .السلع عن 6ستعالم  -

-  	qونية الفوات	
 .�لك

 املصرفية  التعامالت   -

ساعا �ك×	 Gو التعر(ف أن Gذا جليا لنا ي�بqن
ّ
 التجارة 89 تتم ال�j العمليات أنواع �ل إcd أشار حيث وتفصيال، ا3

حن �لك
	ونية،  التجار(ة الروابط وإقامة ت الصفقا \عقد املّتصلة العمليات من متنوعة مجموعة أمام Gنا فن

  .6ن
	نت وخاصة �لك
	وoي 6تصال وسائل خالل من

  

 :التقليدية والتجارة Eلك>�ونية التجارة ب�ن التمي�| : ثانيا

 الفرق  ع�c التعرف البد من حولھ، والل£س الغموض وإلزالة �لك
	ونية التجارة مف�وم فأك×	 أك×	 يّتÊÎ لxي

 .التقليدية والتجارة �لك
	ونية التجارة بqن ا@RوGري 

حدا نوعا لWست �لك
	ونية فالتجارة  تبعا Gذه �شxال او تختلف  منھ مختلفة ودرجات أشxال Gناك بل وا

 أن إما التجار(ة املعامالت 89 3سو(ق�ا يتم سلعة أن �ل حيث الوسيط، وتقنية العملية وتقنية املنتج تقنية لدرجة

 تxون  أن ما إ العملية وكذلك رق��، أو ملموس يxون  إما التجار(ة العملية 89 وسيط وأي رقمية أو ملموسة تxون 

  :أنواع ثالث إcd التجارة تقسيم يمكننا �ساس Gذا رقمية وع�c أو ملموسة

حتة إلك>�ونية تجارة ) 1   )خالصة ( ب

�Nون  ن أ و3عkلشركة موقعا يزور الز cنت، ع�	
 من الطلب استمارة بم�Ø  يقوم املناسبة للسلعة اختياره فعند 6ن

 عt	 فور(ا يxون  ال�سليم ن أ كما إلك
	ونيا، النقدية ھمدفوعات و�سوي  الباÒع إcd  ;ا و(بعث الكمبيوتر ج�از خالل

 من برمجيات شراء حالة مثل رقمية، والعملية رقمية والسلعة رق�� الوسيط يxون  ا@?الة Gذه ففي .6ن
	نت

 :�لك
	ونية للتجارة موقع

   .باليد ملس�ا يمكن ال ال�j أي الرقمية الطبيعة ذات الكمبيوتر برمجيات 89 يتمثل فاملنتج

نما للشركة، املادي املوقع ز(ارة خالل من تتم لم أيضا الشراء عملية
ّ
   ع�c موقع�ا خالل من وإ

 .الو(ب

 89 فيظ�ر �لك
	وoي   الt	يد أو ت 6ن
	نا عt	 الt	مجيات ل�ذه الشركة إرسال خالل من يتم املنتج ع�c ا@?صول 

 .�لك
	وoي الوسيط ا@?الة Gذه

حتة تقليدية تجارة) 2  :ب

 القتناء املتجر إcd التوجھ مثل ملموسة، العملية وكذلك ملموسة والسلعة ملموس الوسيط يxون  عندما

 .و�ل£سة الغذائية �املواد واملتطلبات 6حتياجات

 :جزئية إلك>�ونية تجارة) 3
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8Å ن مز(جqونية، والتجارة التقليدية التجارة ب	
 مثل والبا8Ù ملموس، رق�� الثالثة العوامل أن أحد حيث �لك

 بWنما ،(وال�سديد الطلب) إلك
	ونيا إنجازGا تم العمليات ن أ أي 6ن
	نت، ع�c شركة موقع من كتاب شراء

 .العادي الt	يد عt	 للكتاب الشركة إرسال طر(ق عن وGذا التقليدية التجارة بأسلوب أي ماديا يxون  ال�سليم

 :بأن لنا يّتÊÎ �نواع Gذه خالل ومن

 8Å �لك
	ونية ة التجار بWنما ه، ومتطلبات احتياجاتھ لشراء املتجر إcd املش
	ي  يّتجھ أن 3ع�N التقليدية التجارة

 و3س�� رقمية، صيغة 89 وخدمات سلع من املنتجات و3عرض واملش
	ون الباÒعون  فيھ يتواصل إلك
	وoي سوق 

  .عل�;ا املتعارف التقليدي التبادل عملية عن كثq	ا تختلف وال�j �لك
	وoي بالتبادل العملية Gذه

 :Eلك>�ونية التجارة ومخاطر مزايا :الثالث املطلب .

 اختيار استخدامھ عدم أو استخدامھ 89 لنا يxون  قد والتكنولو�8 العل�� ور طوالت التقدم أوجھ \عض Gناك

  أو عاجال ا@?ديثة التكنولو�8 من النوع Gذا oستخدم أن و(جب اختيار استخدامھ 89 لدينا لWس ªخر و|عض�ا

  

 ول حتت املعلومات، وتكنولوجيا الدولية 6تصاالت ش�د¬;ا ال�j ال�ائلة التطورات ومع نر��Û، لم أم رضWنا آجال 

ح �لك
	ونية التجارة  �ن
	نWت ع�c القائمة التجارة ل�ذه أن والشك الدو8d، 6قتصادي الواقع من جزء لتصب

حمل يفرض القيمة ي�Ý�Þ فما �عمال 89 �شياء طبيعة من يبدو قد وGذا كثq	ة، مآخذ ل�ا كما كثq	ة مزايا  ت

     بار(تو'' أفضلية وإن مع�ا، امل
	افقة و�عباء '  يااملزا من دلة املتبا الثنائية Gذه تقبل �عمال وإن التxلفة،

(pareto optimization)  ل
ّ
نك'' :تقول  وال�j نطاق واسع ع�c مقبوال مبدأ تمث

ّ
 صلف وضع 89 تxون  أن 3ستطيع ال إ

  )عائد(
ّ
  .أسو  وضع 89 آخر جعلت إذا إال

 

 :'اللك>�ونية التجارة مزايا  اأوال

 :عام \شxل لالالقتصاد بال�سبة أو املؤسسات أو لألفراد بال�سبة جمة فوائد 6لك
	ونية للتجارة

 :لألفراد Eلك>�ونية التجارة [مزايافوائد

حار من املس>;لك �لك
	ونية التجارة مكنت :مستمر خدمة -أ  وإجراء ق وال�سو ا@?اسوب شبكة عt	 �ب

 واملتاجر �سواق أن حيث مxان، أي ومن العام مدار ع�c يوميا ساعة 24 مدى ع�c �خرى  التعامالت

 مواعيد مشxلة العميل يواجھ ما كثq	ا التقليدية املنظمات 89 بWنما انقطاع، ودون  باستمرار 3عمل �لك
	ونية

ح �ن
	نWت Ìش�ده الذي التطور  مع لكن .و�غالق البدء ومواعيد الرسمية العمل  89 الxاملة ا@?ر(ة للعميل أصب

حقيق العمالء  اورض رفاGية ع�c ذلك اoعكس وقد رغبتھ، مع ي�ناسب الذي املوعد اختيار  أي فشراء رغبا¬;م، وت

ب ال منتج
ّ
  .6ئتمانية البطاقة عن املعلومات ضع\ إدخال مع بالفأرة نقرات عدة سوى  يتطل

 

حت �لك
	ونية والتجارة طور الت عصر 89 :'الختيار حر!ة-ب  منتجا¬;ا بxل العميل يدي بqن العالم أسواق أصب

 فرصة Ìعطيھ مما ، ةحر( بxل بي»;ا يختار أن وللعميل ومواصفا¬;ا، تفاصيل�ا �امل مع املعروضة وخدما¬;ا

حيث وا@�دمات، السلع Gذه بqن للمفاضلة ح أن شركة ألي يمكن ال ب حتكرة تصب  يمك»;ا وال العصر Gذا 89 م

 �ان التقليدية التجارة ظّل  ففي املية، الع املنافسة مراعاة دون  أسعار مستو(ات أو جودة مستو(ات فرض

 قرار فإن وkالتا8d أمامھ، املتاحة البديلة ت املنتجا وكذلك ا��تلفة، التوز�ع منافذ 89 املنتج سعر يج�ل املس>;لك
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 من مجموعة ع�Ì cعتمد الشراء قرار أصبح فقد �لك
	ونية التجارة ظّل  89 ما أ .صائب غq	 يxون  قد الشراء

حقق ال�j املعلومات وكمية إدراكھ ودرجة امل�شودة ا@Rودة ومستوى  للعميل املالية القدرة ع�c تتوقف املتغq	ات  ت

��éلھ إشباع أق  

 

 منتجات ع�c ا@?صول  89 املس>;لكqن فرصة زادت �لك
	ونية التجارة ظل 89 :املنتجات أسعار انخفاض-ج

 بqن ومفاضالت سر�عة ت مقارنا وإجراء عديدة أماكن من بال�سوق  ل�م 3سمح التجارة ف�ذه ثمنا، أقل وخدمات

 املنتجات بqن العميل قارن  فإذا .�سعار فروق من 6ستفادة من العمالء يمكن مما املعروضة، وا@�دمات السلع

 89 منخفض السعر ن أ فسيجد التقليدية املتاجر ي ف املعروضة املنتجات ونفس ''�ن
	نWت'' عt	 املعروضة

cdونية ألن التجارة وذلك الثانية، مع مقارنة �و	
 تxاليف م»;ا التxاليف من العديد ï ا@Rملة تاجر خّفضت �لك

ل ل�j ا �عالن تxاليف وكذلك ،(املس>;لك املصنع من) التوز�ع قنوات إcd املصنع من النقل
ّ
 من كبq	ة سبة ن تمث

 ا تxاليف وأيضا اليوم، املنتجات بqن الشديدة املنافسة ظّل  89 التxاليف إجما8d التجزئة تاجر التوز�ع منافذ

  .�خرى  التxاليف من وغq	Gا إلنتاج

  

حقيق -د  .والشر�ات العمالء بqن التفاعل إحداث 8Å �لك
	ونية للتجارة مة ال�ا ªثار بqن من :الءمالع رضا ت

 89 ما سلعة أو منتج \شأن تفصيلية معلومات تلقي Ìستطيع شركة أي موقع ع�c بدخولھ ªن العميل أصبح فقد

ال معدودة ثواoي خاذ ع�Ì cساعده مما وأسابيع، أيام من بد
ّ
 التجارة 3سمح كما .املنتج Gذا \شأن الصائب القرار ات

 ع�c ا@?صول  العميل Ìستطيع كما ، م»;ا الرقمية خاصة املنتجات Gذه لبعض السر�ع بال�سليم �لك
	ونية

الش
	اك السلع من نادرة أنواع   .6ف
	اضية املزادات 89 با

  

 :املؤسسات مستوى  عYZ 'لك>�ونية التجارة مزايا

  :التlلفة تخفيض-أ

 من اقتصادية أك×	 ستxون  6ن
	نت شبكة ع�c ما ملؤسسة اف
	ا��Û موقع تأسWس عملية أن فيھ الشك ماك

 لل
	و(ج �Ëمة مبالغ قإلنفا مضطرة لWست املؤسسات �ول  ا@�يار حالة ففي ،) يتقليد( فع�8 موقع تأسWس

  .البيع برجال و6ستعانة معارض وإقامة ملنتجا¬;ا

ھ كما
ّ
 بطر(قة الك
	ونية س�تم العمليات معظم أن طاملا العمال من الكثq	 لتوظيف ضرورة Gناك توجد ال أن

حتة  السيما التxاليف من مجموعة ع�c يؤثر سوف �لك
	ونية للتجارة الشركة تب�N ن أ كما كمبيوتر، ج�از عt	 ب

 89 فمثال املكتوkة، املعلومات واس
	جاع وتخز(ن وتوز�ع ومعا@Rة وضع تxلفة تنخفض حيث �دار(ة، التxاليف

 طلب بإرسال الكمبيوتر ج�از يقوم معqن مستوى  إcd ا��زون وصول  بمجرد إلك
	وoي، تور(د نظام إدخال حالة

 تxاليف 6لك
	ونية التجارة تخفض وكذلك .�دار(ة التxاليف تخفيض Ì 89ساGم مما املوردين إcd شراء

 الë?ن تxاليف تنخفض كما املشاGدين، من عدد ألكt	 الوصول  89 والرغبة واس�ثمارGا وتكرارGا �عالنات

  .والتص�يع التصميم معلومات وتxاليف )يةرقم منتجات �انت إذا خاصة(
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 :وفعال نا�� �سو!قي برنامج-ب

 Gذه 3ساعد والزمان،ف�ì املxان حدود لتتجاوز  للشر�ات Gامة فرصا 6لك
	ونية التجارة تكنولوجيا تقدم

 طوال العالم أنحاء مختلف 89 الزkائن  من كبq	ة لشر(حة منتجا¬;ا وعرض جديدة أسواق إcd النفاذ ع�c الشر�ات

 بأقل التنافسية املزايا من العديد ل�ا و(حقق ، عديدة 3سو(قية فرص الشر�ات ل�ذه ي�يح مما اليوم، 89 سا 24

 .وتxلفة ج�د

 :الشر)ات ب�ن الفرص �عادل-ج

ة نظرا
ّ
حة املالية املوارد لقل  �لك
	ونية التجارة 3عتt	 �خq	ة Gذه ن فإ ا@RÇم، ومتوسطة الصغq	ة للشر�ات املتا

حد وقت 89 العالم أسواق إcd للوصول  متمq¼ة وسيلة  فرصا تمنح �لك
	ونية التجارة ن أ أي .التxاليف بأقل وا

 3ستطيع املال رأس من قليل فبقدر ف�;ا، واملنافسة �سواق إcd للنفاذ أRÈام�ا اختالف ع�c للشر�ات م�ساو(ة

 .العالم 89 الشر�اء وأفضل املوردين وأفضل العمالء من املز(د ع�c 3ع×	 أن وسرعة \س�ولة الشر�ات Gذه

 :السرعة -د

 املنتجات وعرض و¬;يíتھ الس�ئجاره محل عن البحث عليھ فيجب التقليدية بالطرق  6س�ثمار 89 ما فرد رغب إذا

 3ستغرق  سوف �عمال Gذه �ل .(2 )الزkائن قدوم وانتظار ا�?ل Gذا افتتاح عن �عالن ثم جذابة، بطر(قة

	qوتتطلب الوقت من الكث 	qد، من الكث�R@نت، ع�د 89 ولكن ا	
 باستطاعة للشركة موقع إoشاء بمجرد 6ن

 .واملال وا@�Rد الوقت وتوفq	 الدورة Gذه اختصار املس�ثمر

 :اWXزون p@ التّحكم-ه

  الياباoي ب �سلو تطبيق إمxانية مع ممكن، حد أق��é إcd ا��زون بتقليل �لك
	ونية التجارة 3سمح

 Just in time)( 8 ا��زون وجعل املناسب، الوقت 89 التص�يعsالتجارة مف�وم تطبيق عند صفر السل 

م والسيطرة ا��زون ملراقبة اكt	 فرصة Gناك يxون  حيث بنجاح، �لك
	ونية
ّ

 .إلك
	ونية بطر(قة فيھ والتحك

 :املتعامل�ن جميع مع مستمر تواصل-و

 النظام، ل�ذا املرتفعة التxلفة \س£ب فقط الكبq	ة الشر�ات ع�c يقتصر البيانات تبادل �ان 6ن
	نت ان�شار قبل

حدî;ا ال�j الثورة مع لكن  من للمز(د'' عبارة أو �لك
	وoي الt	يد مثل العمالء مع 6تصال فكرة ظ�رت ت 6ن
	 أ

 ."For more information "املعلومات

 :املعلومات وفرة-ز

 السوقية 6ستخبارات عمليات 89 م�?وظ تحسن إcd يؤدي الشركة طرف من �لك
	ونية التجارة تب�N ن إ

قة املعلومات ع�c ل ا@?صو الشركة ستطيع ت حيث �س
	اتي8ñ، والتخطيط
ّ
 أو محتمل شر(ك و أ \سوق  املتعل

ة كبq	ة \سرعة �عمال وصفقات �سعار تحر�ات وكذلك منافس
ّ
 نظام ع�c باالعتماد Gذا �ل متناGية، وkدق

  .للمعلومات متطور 

  

 :القومي املستوى  عE YZلك>�ونية التجارة مزايا

  :ي�8 ما الك�8 6قتصاد ع�c 6لك
	ونية للتجارة 6يجابية o6عxاسات بqن من
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 :واملتوسطة الصغ��ة املشروعات لت�شيط أداة Eلك>�ونية التجارة -أ

 غياب من املشروعات Gذه و3عاoي 6قتصادية، للتنمية أساسيا محورا واملتوسطة الصغq	ة املشروعات تّمثل

 الدولية امل�شآت احتxار وكسر منتجا¬;ا لتصر(ف العاملية �سواق إcd للوصول  الالزمة 6قتصادية املوارد

  89 واملشاركة �سواق إcd للنفاذ املشار�ع Gذه أمام الفرصة �لك
	ونية التجارة وت�يح .�سواق Gذه ل�شاط

 وعدم الوقت 89 والتوفq	 و�عالن ال�سو(ق تxاليف خفض من تقدمھ ما بفضل بفعالية، العاملية التجارة ةكحر  

  .املشروعات Gذه ت�شيط ع�c إيجابيا ينعكس بما العمالء، إcd للوصول  جديدة فروع إلoشاء ا@?اجة

 

 :خدما��ا وتحس�ن ا��كومية الشفافية لز!ادة أداة Eلك>�ونية التجارة-ب

  6قتصادي، ال�شاط 89 الدولة دور  عن لالستغناء العال�� 6تجاه رغم
ّ
 89 الدولة أGمية مع يتعارض ال أنذلك إال

 ال�شر�عية الدولة ألج�زة بال�سبة مسبوقة غq	 فرصا �لك
	ونية التجارة وت�يح و6جتماعية، التنظيمية �مور 

 ز(ادة Ì 89ساGم أن يمكن إلك
	ونيا ألعمال�ا ا@?xومة أن أداء حيث والتنفيذية،

 خالل من املواطنqن مع التواصل تحقيق 89 نجاح�ا  

• 	qتمع فئات و�افة �عمال ورجال للمس�ثمر(ن وإتاح>;ا واملعلومات البيانات توفRة \شفا89 ا�  

  .�املة

 مع التعامل 3س�يل تحقق بصورة ا@?xومية ا@�دمات ع�c ا@?صول  ونماذج وخطوات إجراءات عرض •

 .�داري  ا@�Rاز

صال قناة فتح •
ّ
ن ا@?xومية وا@�Rات املواطنqن بqن جديدة ات

ّ
 ت مستو(ا إcd النفاذ خالل�ا من يمك

 .ا@?xومية �عمال 89 شفافية لز(ادة العليا �دارة

   أع�c تحقق وkصورة �لك
	ونية ا@?xومة نحو توج�ا بxونھ يوصف فيما إلك
	ونيا ا@�دمات أداء •

 ة بتxلف والتعليم الò?ية الرعاية من �فراد استفادة إمxانية مثل زمن، وحدة أقل 89 �داء درجات

  .التعليم ومركز الطبWب إcd الذGاب إcd ا@?اجة ودون  قصq	 ووقت منخفضة

 

 :التجاري  امل�|ان رصيد لتحس�ن أداة Eلك>�ونية التجارة-ج

 ةوإمxاني الرئWسية 6س>;الك مراكز إcd الوصول  س�ولة 8Å �لك
	ونية للتجارة �ساسية ªثار بqن من ن إ

 يؤدي سوف Gذا �ل �سواق، تحليل ع�c القدرة وكذلك محدودة وkتxلفة عامليا ت ماوا@�د للسلع ال�سو(ق

 باملنافسة مواج�>;ا عند يةجل تبدو وال�j القومية وا@�دمات السلع 89 الضعف مواطن ع�c التعرف إcd با�Rتمع

 املq¼ان ز(ادة إcd تؤدي كبq	ة تصدير(ة فرصا للبلد ح يمن سوف مما، العيوب Gذه بمعا@Rة القيام وkالتا8d العاملية

  .�جن£ية العملة وتدفق التجاري 
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  :'القتصادي والنمو إلنتاجيةال لز!ادة أداة إللك>�ونيةال التجارة-د

 6قتصادي، والنم تحقيق إcd بدوره يؤدي والذي �نتاجية، مستوى  تحسqن 89 مباشر أثر �لك
	ونية للتجارة

 إcd للولوج داملعرقلة القيو إزالة املنتجات، عرض 89 والكفاءة الصفقات تxلفة تخفيض :خالل من ذلك و(تم

سواق، سابيع أيام من بدال معدودة بدقائق عل�;ا ا@?صول  89 الكبq	ة واملقدرة املعلومات كثافة �   . وأ

 

حة الفرص من 'ستفادة لتعظيم أداة Eلك>�ونية التجارة -ه  :التكنولوجيا سوق  p@ املتا

 وقواعد ت اتصاال شبxات من تكنولوجية تحتية ب�ية توفر ضرورة Ìستد8ó �لك
	ونية التجارة تطبيق إن

 3عتt	 ،ومنھ املتطورة  التكنولو�8 مجال 89 جديدة شر�ات لدخول  موا3ي مناخ خلق Ì 89ساGم ما وGذا معلومات،

صة  خلق إcd تؤدي سوف كما عاملية سوق  89 املنافسة ع�c قادرة املعلومات لتكنولوجيا محلية صناعات @�لق فر

سواق مباشرة ّمتصل صغq	 ي تجار مشروع إoشاء يمكن حيث ا@?ر العمل فرص من العديد  بأقل العاملية باأل

س�ثمار(ة تxلفة   .البطالة مستوى  تخفيض ع�c إيجابا سWنعكس ما م ممكنة، ا

  

 :Eلك>�ونية التجارة مخاطر :ثانيا

 لتذليل�ا ا@�Rود تكثيف من البد ال�j ا��اطر، من العديد ع�c 6لك
	ونية التجارة تطبيق ينطوي 

   

 :الفكر!ة امللكية حقوق  مشlلة

 أو التxلفة الصفر(ة ع�c القائمة الرقمية املعلومات اقتصاد وقدرات تكتيxات 3ستخدم �لك
	ونية الشر�ات ن إ

سع وkالتا8d الرق�� املعلوما3ي املنتج إنتاج إعادة 89 ذلك إcd أقرب سيلة 89 التو  والتغلغل ال
	و(ج 89 ال��Ñ �و

 انتقال�ا إcd �ن
	نWت شبكة ع�c الفنية ا�Rانية و�بداعات free version ل �عما oشر فيؤدي ،  الزkون  ة @�دم

ص بدون  \سرعة ستخدام�ا ال
	خي حق الt	اءة 89 امللكية حقوق  ع�c القفز ذلك و�ع�N بيع�ا أو با  ال�شر و

صنة 6ن>;ا�ات @�طر والتعرض     .والقر

  

 :الشركة أمان أنظمة ��ديد

 Gذه معلومات قواعد إcd ال�سلسل مخ
	قqن ال محاولة 8Å الشركة تواجھ ال�j ا@�طq	ة ال>;ديدات بqن من

ص غq	 و(قوم .(واملصارف �موال شركة 89 كما) بمواردGا والعبث الشركة  �لك
	ونية النظم باخ
	اق ل�م املرخ

صة املعلومات ع�c التعرف  ;دف �لك
	ونية للشركة ستغالل�ا، ء بالعمال ا@�ا  بزرع يقومون  د ق كما وا

سات سية الt	مجيات بوقف Ó;دد قد مما الفq	و سا � �jا باالتصال للشركة 3سمح ال;öن \عمالqمع�م، واملتعامل 

  .للشركة ا@RوGر(ة القدرات ع�c سلبا ينعكس قد مما

 

 :التعامالت جدية عدم

 مباشر إcd اتصال ا@?اجة دون  ، البعض \عض�م Ìعرفون  ال أطراف بqن �لك
	ونية التجارة 89 التعامالت تتم

حتمال يخلق ما وGو بي»;م،  أو الباÒع طرف من ÷?يحة غq	 معلومات بث حيث من التعامالت Gذه جدية عدم ا
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  8Å ما فالتعامالت الزkون،
ّ
حقق مجال أي Gناك يxون  أن �طراف دون  بqن تبادل�ا يتم إلك
	ونية بيانات إال  من للت

 .�طراف ��صية من أو ÷?ّ>;ا

حصل فقد  خالل امن عنھ املعلن للمواصفات مخالفة أو لتوقعاتھ مطابقة غq	 خدمة أو سلعة ع�c الزkون  ي

 نصب لعمليات الباÒع يتعرض قد أخرى  ج�ة من ا�?دد؛ الوقت 89 السلعة تصل ال قد كما �لك
	وoي، املوقع

حة، غq	 معلومات Ìعطون  الذين عمالئھ قبل من منظمة  بالعمل القيام ع�c الباÒع ).Gذا يوافق وkالتا8d ÷?ي

 ا@�اطئة املعلومات تلك أساس ع�c كبq	ة بمبالغ لصا@?�م التجاري 

 :وا�Wصوصية :من

قة املشxلة 8Å �لك
	ونية ة التجار 89 العمالء تؤرق ال�j املواضيع بqن من
ّ
حو(ل بأمن املتعل  وا@�وف املعطيات ت

 حيث''B 2 C''التعامل مجال 89 خاصة املشا�ل Gذه وتظ�ر الصنا8ó، والتجسس القرصنة @�طر التعرض من

حول  املس>;لك إقناع الصعب من يxون   ال�j التعامالت وkأن 6لك
	ونية، التجارة  إcd الفq¼يائية التجارة من بالت

 شبكة ع�c وخداع غش لعمليات يتعرض لن وkأنھ كبq	 حد إcd مأمونة ا@�صوصية وكذلك الشبكة ع�c تتم

  .6ن
	نت

 

  :الضغوطات من مجموعة إ¡Y املؤسسات ض�عر  )  5

 

 ح�j أRÈام�ا، ف اختال ع�c الشر�ات من جدا كبq	 لعدد أعطت 6لك
	ونية فالتجارة:القو!ة املنافسة -أ

 .للشركة كبq	ا ¬;ديدا Ìشxل مما عال��، نطاق ع�c املنافسة إمxانية م»;ا الصغq	ة

 تقليل ضرورة عل�;ا يفرض 6لك
	وoي، ا�Rتمع ضمن 6ستمرار ضمان 89 املؤسسات رغبة إن :التlلفة ضغط-ب

حسqن تxاليف�ا وتخفيض أسعارGا  .أداءGا وت

 شر�ا¬;ا @Rعل الدول  �اتفرض وسر�عة مستمرة 3غq	ات الشر�ات تواجھ:العال<= السوق  p@ املستمرة التغ��ات-ج

 .تنافسية أك×	

 قطاع ع�c ضغوط عدة فرض �عالم، وتكنولوجيا 6تصاالت 89 امل�سارعة التغq	ات إن:التق¢= الضغط-د

حوالت Gذه مواكبة ع�c ا�tR	ة 6لك
	ونية، �عمال  .التكنولوجية الت

  .إرضاö;م أجل من واملنتجات ا@�دمات من املز(د تقديم الشر�ات وع�c املز(د يطلبون  الذين :الز£ائن-ه

 

 :اZ�X@ السوق  p@ العاملية املنافسة خطر-و

حولت وkالتا8d �عمال، مختلف أمام ا@Rغرافية والقيود ا@?دود �لك
	ونية التجارة أزالت لقد  إcd املنافسة ت

حديات أمام الشر�ات ووضعت العال�� املستوى   املقارنة Ìستطيع فاملس>;لك ، املنافس والسعر العاملية ا@Rودة ت

حياز أي) املقدمة العروض مختلف بqن  الشر�ات يجعل مما ،(الباÒع حساب ع�c املش
	ي  لصا@Ê التبادالت ان

حقيق ع�c القدرة عدم مشxلة من 3عاoي حية حقيقية عوائد ت kانية مع فعلية، ورxفقدا¾;ا إم 	qمن للكث 

  .الشرسة املنافسة \س£ب التقليديqن املس>;لكqن
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 :للشركة Eلك>�وRي واملوقع املادي املوقع ب�ن التlامل صعو£ة-ز

cdخر البعض ن فإ رقمية، أو تقليدية مادية ما إ ظلت الشر�ات \عض ن أ جانب فإª مع 89 أخفقR@ن اqن، بq6ثن 

ب ا@Rمع Gذا مثل ن أل وذلك
ّ
 كبq	ة وج�ودا التقليدية �عمال لصا@Ê �لك
	وoي املوقع إدارة 89 كبq	ة ج�ودا يتطل

 �عمال لصا@Ê �سواق وتوسيع التxاليف @�فض والزkائن املوردين مع التفاعل 89 الو(ب قدرات توظيف 89

 .�لك
	ونية

 يفضلون  الذين للمس>;لكqن ت�يح ف�ì ، �يجابيات من العديد �لك
	ونية للتجارة أن يّتÊÎ سبق ما خالل من

ن كما كثq	ة، مزايا ال�سوق  89 عل�;ا 6عتماد
ّ

حقيق 3سو(قية �أداة تت£ناGا ال�j الشر�ات تمك  إضافية أرkاح بت

طر مآخذ فإنل�ا القادمة القليلة السنوات 89 رة للتجا الكثq	ة املزايا Gذه �انت ذا وإ .مبيعا¬;ا RÈم 89 وز(ادة  ومخا

 .استخالص الدروس أجل من عندGا الوقوف من البد جمة

  Eطار ال�شرAB@ العام للتجارة 'لك>�ونية :ثاRي املبحث ال

حد ذاتھ بل 8Å نمط للممارسة ال�شاط التجاري ال 3عد التجارة  طا تجار(ا ب دراسة �طار وعليھ إن 6لك
	ونية oشا

 8sالتطرق �ال�شر� ��Æونية يقت	
طر للتجارة 6لك بطر(قة مباشرة او غq	 �تلف ال�شر�عات ذات الصلة املؤ

حيث قام  طار قانوoي مباشرة  حاوالت ال بأس  ;ا 89 س£يل وضع إ حوى منظومة من شأ¾;ا املشرع ا@Rزائري بم عام ي

فمن بqن أGم Gذه  بصفة مباشرة، تمس�اولو أ¾;ا ال ئط 6لك
	ونية تأGيل ممارسة ال�شاط التجاري عt	 الوسا

حررات �لك
	ونية و ا 3عديلال�شر�عات  �جراءات   إصداره كذالقانون املدoي ليع
	ف با@RÇية القانونية للم

  .1 )1 .تما شيا مع متتطلبات الرقمنة �لك
	وoيو �مضاء السيما املتعلقة التصديق �Rموعة من ال�شر�عات 

  

  :أحlام القانون املدRي والتجارة 'لك>�ونية  :املطلب :ول 

حيث �سس   حxامھ ع�c العالقات التعاقدية من  أن القانون املدoي يمثل شر�عة �ل القوانqن وثم تنعكس أ

واملفاGيم و تبقى خصوصية الصفة التجاري من مجال اختصاص القانون التجاري و ال�شر�عات املنظمة 

طائفة من ���اص وGم فئة التجار حكم    لل�شاط التجاري  الذي ي

  :العقد 'لك>�وRي :الفرع :ول  

إن العقد 6لك
	وoي ال يخرج 89 تركيبھ و توفر أر�انھ و أنواعھ و مضمونھ عن املف�وم التقليدي ، وعليھ ال 

أو  ،أو أك×	 إلحداث اثر قانوoي معqن،فالعقد Gو تال8Ù إرادتqن 3س�بعد �حxام الواردة 89 النظر(ة العامة لالل
¼ام 

حيث أثاره يxون  حيث تxو(نھ ،ف�و إما رضاÒي أو شك�8 أو عي�N ،و من  Gو شر�عة املتعاقدين ،فإذا أخذناه من 

                                                           
  . 10التجرkة ال�شر�عية ا@Rزائر(ة 89 تنظيم املعامالت �لك
	ونية املدنية والتجار(ة ،املرجع السابق، ص الزGراء نا�8 ،  1
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ملزم @Rانبqن أو أك×	 أو @Rانب واحد ،\عوض أو تt	ع ،إذا نظرنا 89 طبيعتھ يxون عقدا فور(ا أو مستمرا وقد يxون 

  .¹ 1محددا أو عقدا احتماليا


	وoي ال يخرج 89 أر�انھ و شروط ÷?تھ عن العقد التقليدي قدمت لھ عدت 3عر(فات و ملا �ان العقد 6لك

)ل اتفاق أو "املتعلق بالقواعد املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة  02-04قانونية أبرزGا ما نص عليھ القانون 

لطرف :خـــر اتفاقية ��دف إ¡Y بيع سلعة او تأدية خدمة ،حرر مسبقا من احد أطراف 'تفاق مع إذعان ا

إال أن مضمو¾;ا بقي واحد لالرتباط الوثيق بqن العقد  ،2"فيھ   بحيث ال يمكن *ذا :خ�� إحــــداث �غيـــ�� حقيقي 

: " من القانون املدoي الوط�N ال�j تنص  54و التجارة 6لك
	ونية ،و من ثم نجد انھ تنطبق عليھ أحxام املادة 

و عدة أWªاص نحو Wªص أو عدة أWªاص آخر!ن بمنح أو فعل أو عدم العقد اتفاق يلزم ملوجبھ Wªص أ

، غq	 انھ و بحكم اoعقاد العقد من حيث املxان بqن غائبqن ،فان الوضع يجعل من تدخل املشرع " فعل ®=ء ما

  .ضرور(ا لتنظيم الضوابط و الضمانات ال�j تحكم العقد و ا@?ماية الكفيلة ألطرافھ و نفاذه

  .6لك
	وoي ثالث عناصر أساسية Ì8Åستخلص أن للعقد 

  .وجود 3عاقد قانوoي  -

  .3عاقد عن \عد  -

  .وسيلة اتصال مرئية و مسموعة �االن
	نت ،ف�و عقد اسلو|ي يتم عt	 تقنية اتصال الك
	وoي -

فالعقد 6لك
	وoي باعتباره عقد يt	م من خالل وسيط الك
	وoي ع�c شبكة 6ن
	نت ،يف
	ض وجود مسافة 

بل " مxانا ع�c �قل"مxانية كبq	ة بqن مxان املوجب و مxامن القابل ،بحيث ال يجمع بي»;ما مجلس عقدي واحد 

  . t3	م دون التواجد املادي ملتعاقديھمجلس عقدي حك�� أو اف
	ا��Û وGو Gو ما يكفيھ الفقھ ع�c انھ عقد ي

 :ال>�ا¯= p@  العقد Eلك>�وRي - 2

 * ��Ûا	
Gو احد �ر�ان �ساسية الoعقاد العقد الذي ينعقد بتوافق �رادتqن بقصد إحداث �ثر قانوoي : ال

ي ا@Rزائري ،فبالتا8d من قانون املدo 59،و�عتt	 ال
	ا��Û موجود اذا تطابقت إرادتا املتعاقدين و ذلك حسب املادة 

  البد من توفر �يجاب Gو 3عبq	 عن إرادة املتعاقد،يدل بصورة قاطعة ع�c انھ يقبل التعاقد
                                                           

  .23،ص1981الوسيط 89 شرح القانون املدoي،ا@Rزء 6ول ،دار ال»;ضة العرkية :عبد الرزاق الس»;وري   1
  04ا�?دد للقواعد املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة الفقرة  2004يونيو  23املوافق ل 1425جمادى 6وcd  عام  5املؤرخ 89  02 -04من القانون  03املادة   2
  املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية 2018ماي  10املوافق  1439شعبان  24املؤرخ 89  05-18، الفقرة الثانية من القانون  06املادة   3
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ف�و 3عبq	 عن إرادة من وج�ھ إليھ �يجاب يفيد موافقتھ ع�c �يجاب و يؤدي القبول إcd إتمام العقد : القبول * 

من قانون املدoي ،وال يخرج القبول  68إcd  60ائما وفقا ملوادم�j وصل إcd علم املوجب و �ان �يجاب الزال ق

6لك
	وoي عن مضمون Gذا التعر(ف سوى انھ يتم و(ختلف وقت القبول 6لك
	وoي حسب الوسيلة املستعملة 

،فان عرض املوجب إيجابھ عt	 ا@�دمات 6تصال املباشر عt	 6ن
	نت كغرفة ا�?ادثة  فان وقت القبول 

tالقبول 89 العقد محدود ع cونية بوقت ا�?ادثة فيجب صدور القبول مباشرة، و يطبق ع�	
	 الوسائط 6لك

6لك
	وoي نفس القواعد املنصوص عل�;ا 89 القواعد العامة وفقا لشروط معينة  الذي قد يتم عن طر(ق الt	يد 

   .6لك
	وoي ،أو با�?ادثة أو املشاGدة

ن يتم تطابق �رادتqن  و ذلك فيما Ìعرف با�Rلس العقد فيمكن القول أن كما البد ا:  توافق �رادتqن*

املتعاقدين بالرغم انھ لم يجمع�ما نفس ا@?q¼ املxاoي إال أن التعاقد فيما بي»;ما بالنضر إcd القواعد العامة Gو 

ن
	نت و ما ل�ا من عبارة عن 3عاقد بqن حاضر(ن ل بالرغم انھ لم يجمع�ما نفي ا@?q¼ املxاoي إال أن شبكة 6 

تقنيات عدة للتواصل سواء عن طر(ق 6ن
	نت أو 6تصال ف�ذا Ìع�N أن اتصال القبول باإليجاب يتم 89 الوقت 

ذاتھ ، إال انھ Gناك آراء أخرى قد اعتدت إcd القول أن التعاقد 89 العقد 6لك
	وoي Gو 3عاقد بqن غائبqن 

  .خر إcd اعتباره 3عاقد بqن حاضر(ن مستدلqن 89 ذلك ع�ýþÈ  c و ذGب فر(ق آ

وkال�سبة للعيوب ال�j قد 3شوب �رادة و ÷?ة ال
	ا��Û 89 العقد �لك
	وoي، ف�ì  ال تختلف 89 جوGرGا عن 

  .الغلط و�كراه �ستغالل والتدلWس:عيوب �رادة 89 النظر(ات التقليدية و8Å أر|عة عيوب 

الذي يقوم 89 ذGن ال�ëص و(جعلھ يتصور الواقع ع�c خالف  يقصد بالغلط الوGم: )L’erreur(الغلط  -

، و�ش
	ط للتمسك بالغلط إلبطال العقد أن يقع أحد املتعاقدين 89 غلط جوGري، وأن يتصل ذلك  1حقيقتھ

الغلط \علم املتعاقد ªخر ، و(xون الغلط جوGر(ا إذا بلغ عند من وقع فيھ حدا من ا@Rسامة بحيث �ان سيمتنع 

عن التعاقد لو لم يقع فيھ، وقد يقع الغلط 89 جوGر ال��Þء، أو يقع ع�c ��ص املتعاقد أو 89 طبيعة املتعاقد 

  .العقد

Ìعرف التدلWس بأنھ استعمال ال�ëص لطرق احتيالية وذلك إليقاع ��ص آخر 89 غلط : Le dolالتدلWس  -

وªخر معنوي يتمثل 89 نية التظليل، لھ شرطان أحدGما مادي يتمثل 89 الطرق �حتيالية، .2يدفعھ إcd التعاقد

كما Ìش
	ط أن يxون التدلWس  Gو الدافع للتعاقد وأن يتصل باملتعاقد ªخر،ومن Gنا يف�م بأن السxوت عن 

  .تقديم معلومات  أو بيانات واجب �فصاح ع»;ا Ìعتt	 تدلWسا 

                                                           
  88،ص1994ت، مصادر �ل
¼ام، دار ال»;ضة العرkية، القاGرة، مصر، ي�8 عبد الودود، املوجز 89 النظر(ة العامة لالل
¼اما 1
  181العقود املt	مة بطر(قة الك
	ونية ،دراسة مقارنة ص : عباس يوسف جابر  2
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عدم التعادل بqن ما Ìعطيھ العاقد وما Ìعرف الغtن بأنھ :  L’exploitation et la lésionوالغtن   6ستغالل -

فأساسھ أن نفسية املتعاقد قد شا ;ا عيب أدى إcd �خالل الفادح بqن ما أعطى وما تلقى،  6ستغالليأخذه، أما 

والعيب النف��� يxون إما لقلة ا@�t	ة، أو الطWش أو الولع الشديد بال��Þء أو ا@?اجة املاسة إليھ، إذ ين>;ز الطرف 

  .1فيحصل منھ ع�c مقابل مبالغ فيھ يفوق قيمة ال��Þء ا@?قيقية الضعف ال�j انتابت املتعاقد ªخر ªخر حالة

رGبة تقوم 89 نفس ال�ëص فتدفعھ إcd التعاقد"Ìعرف بxونھ : La violence �كراه  -
2".  

  	
ط  89 �كراه أي أنھ إجبار ال�ëص \غq	 حق ع�c أن Ìعمل عمال دون رضاه،  و(xون ماديا أو معنو(ا، فWش

إلعتباره عيبا Ìشوب الرضا أن يتم التعاقد تحت سلطان الرGبة  ال�j \عثت 89 نفس املتعاقد \غq	 وجھ حق بفعل 

 cd8 الدافعة إÅ بةGذه الرG ونxط أن ت	
املتعاقد ªخر ،أو ع�c �قل يxون املتعاقد ªخر ع�c علم  ;ا، كما Ìش

  .3التعاقد

 :Eلك>�وRيأر)ان العقد  - 3

يجب أن يتوافر فيھ  ÷?يحا، لxي يكتمل اoعقاد العقد �لك
	وoي:  ا�?ل والس£ب 89 عقد التجارة �لك
	ونية

ثالثة أر�ان و8Å الرضا وا�?ل والس£ب حيث Ìش
	ط أن تتفق Gاتھ �ر�ان مع ما تقرره القواعد العامة للعقد من 

  .العامة عدم مخالفة النظام العام، ومراعاة ªداب 

  : ا�Xل p@ عقد التجارة Eلك>�ونية -أ

محل عقد التجارة �لك
	ونية Gو �ل
¼امات ال�j يولدGا Gذا العقد،ف�و Ìعتt	 ركنا 89 6ل
¼ام ولكن لWس غر(با 

ه، عن العقد، و بالتا8d فانھ ما Ìعتt	 محال مباشر لالل
¼ام Ìعتt	 89 نفس الوقت محال غq	 مباشر للعقد الذي يولد

و(مq¼ الفقھ بqن محل العقد ومحل 6ل
¼ام، فمحل العقد Gو العملية القانونية ال�j يقصد الطرفان تحقيق�ا 

بمقت��Æ العقد، أما محل 6ل
¼ام ف�و �داء الذي يل
¼م بھ املدين ملص�?ة الدائن، و(تمثل 89 عمل أو امتناع عن 

أو ممكنا وقابال للتعيqن ومشروعا ،فا�?ل Ìش
	ط  عمل أو إعطاء، و�ش
	ط فيھ بصفة عامة أن يxون موجودا

فيھ بصفة عامة أن يxون موجودا أو ممكنا وقابال للتعيqن ومشروعا ،وح�j يxون ا�?ل ÷?يحا ومرتبا آلثاره 

  :،يجب أن يتوفر ع�c مجموعة من الشروط

                                                           
  106.104.103لزGر بن سعيد، النظام القانوoي لعقود التجارة �لك
	ونية، املرجع السابق،ص   1
  68ث القانونية 89 مصادر �ل
¼ام �رادية وغq	 �رادية، املرجع السابق، ص أحمد شو8Ù دمحم عبد الرحمن، البجو   2
  86مرزوق نور ال�دى، ال
	ا��Û 89 العقود �ك
	ونية، املرجع السابق، ص   3
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أو ا@�دمة  للتأكد من ÷?ة إبرام العقد يجب أن تxون السلعة:شرط الوجود أو القابلية للوجود  •

  .61تفاقاملراد �تفاق عل�;ا موجودة فعال أو قابلة للوجود أثناء 

ح�j يxون محل العقد �لك
	وoي معينا أو قابال للتعqن، يجب : يxون ا�?ل معينا أو قابال للتعيqن أن •

أن يتم وصف ا@�دمة أو املنتج عt	 تقنيات 6تصال ا@?ديثة بصورة دقيقة و�املة \عيدا عن 

  .�عالنات ا@�ادعة و املظللة

نية عن نظq	ه 89 التجارة التقليدية، وGذا ال يختلف عقد التجارة �لك
	و :أن يxون ا�?ل مشروعا •

Ìع�N ضرورة أن يxون محل العقد مشروعا، فال يxون مخالفا للنظام العام وªداب العامة أو لنص 

من القانون املدoي  93قانوoي يمنع التعامل فيھ، وإال �ان العقد باطال، و(ؤ(د ذلك نص املادة 

محل �ل
¼ام مستحيال 89 ذاتھ أو مخالفا للنظام العام أو إذا �ان "   :ا@Rزائري، وال�j تنص ع�c أنھ

 ".ªداب العامة �ان باطال بطالنا مطلقا

الس£ب وفقا للقواعد العامة Gو الغاية أو الباعث الدافع للتعاقد،  :الس°ب p@ عقد التجارة Eلك>�ونية  -ب

من القانون املدoي،  98و  97لس£ب 89 املادتqن ، وقد تناول املشرع ا@Rزائري ا2و(قصد بھ غاية املل
¼م من ال
¼امھ

و�عرف عادة بأنھ الغرض املباشر  أو القر(ب ا�Rرد الذي يقصد إليھ املتعاقد من إل
¼امھ، أما الغرض املباشر 

ف�و الباعث أو الدافع إcd التعاقد، والبد من أن تتوافر فيھ شروط ح�j ال يؤدي إcd إبطال العقد، ، ولعل أGم�ا 

 . شروعية، وأن يxون ÷?يحا بمع�N أال يxون وGميا أو صور(ا، وأن يxون موجوداشرط امل

إن ما يمq¼ العقد �لك
	وoي Gو عدم ا@?ضور املادي لطر89 العقد وقت  :زمان ومlان إبرام العقد Eلك>�وRي -ج

ت بفضل التكنولوجيات إبرامھ، بحيث يxون التال8Ù الزم�N عt	 و ح�j لو �ان طر89 العقد موجودين 89 نفس الوق

  .ا@?ديثة ،غq	 أن شبكة �ن
	نت البعد املxاoي يظل قائما

  

  :تمي�| التعاقد Eلك>�وRي عن التعاقد التقـليدي - 4

يتمq¼ان فـي أن العقد  يتفق التعاقد �لك
	وoي مع التعاقد التقليدي 89 كالGما ينعقدان بتوافق �رادتqن، و

أي يتم ، ف�و ينعقد بـqن أ��اص حاضر(ن مـن حيث الزمان واملxان، لألطراف املاديالتقليدي يتحقق بالتواجد 

 بWنما التعاقد �لك
	وoي ال يتحقق فيھ الوجود املادي،  تبادل �يجاب والقبول 89 مجلس عقد واحد باملواج�ة

واج�ة 89 مجلس العقد لألطراف، ألنـھ يt	م بqن متعاقدين منفصلqن من حيث املxان، ما Ìع�N انتفاء عنصر امل

                                                           
  124لزGر بن سعيد، النظام القانوoي لعقود التجارة �لك
	ونية، املرجع السابق، ص   1
  116لك
	ونية عt	 �ن
	نت، املرجع السابق ، ص مخلو89 عبد الوGاب، التجارة �  2
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أي 3عاقد بqن أ��اص حاضر(ن من حيث  �لك
	وoي، ومن ثم فإن التعاقد �لك
	وoي 3عاقد ذو طبيعة خاصة،

 .الزمان و غائبqن من حيث املxان

أول مالحظة يمكن استخالص�ا من النعت الذي ينعت بھ Gذا النوع من العقود Gو �ونھ إلك
	وoي، أي أنھ يt	م 

ن
	نت، ثم يتم تنفيذه ماديا ع�c أرض الواقع، وkما أنھ عقد بqن طرفqن أو أك×	، فالبد لھ من أر�ان عt	 شبكة � 

 cdدون أن ي�?ق�ا عيب من عيوب �رادة، إضافة إ ��Ûا	
تجعلھ ÷?يحا ومنتجا @Rميع آثاره يتطلب ÷?ة ال

ال أن تواجد �ل طرف 89 منطقة س£ب ومحل مشروعqن وجميع شروط تحديد املسؤولية املتعلقة باملتعاقدين، إ

جغرافية مختلفة عن منطقة الطرف ªخر، يجعلنا ن�?ظ \عض التغيq	ات و6ختالفات 89 أر�ان العقد 

  .�لك
	وoي عند مقارنتھ بالعقد العادي أو التقليدي

  :املعامالت Eلك>�ونية p@ القانون املدRيإثبات مظا*ر  : الثاRيالفرع  �

،إنتقل املشرع ا@Rزائري من النظام الور8Ù 89 �ثبات إcd 1املعدل واملتمم للقانون املدoي  10-05بموجب القانون 

النظام �لك
	وoي ،حيث ساوى بqن الكتابة العادية والكتابة �لك
	ونية من حيث RÈية �ثبات ،كما اعتد 

ذلك من أجل إضفاء ا@RÇية ع�c ا�?ررات املشرع كذلك بموجب Gذا القانون بالتوقيع �لك
	وoي و 

  .�2لك
	ونية

لقد تطرق املشرع ا@Rزائري إcd الكتابة �لك
	ونية وRÈي>;ا E:  89ثبات Eلك>�وRي p@ القانون املدRي -

قام بوضع مجموعة من الشروط ال�j يجب توافرGا G 89ذه  ا، كم�ثبات من خالل 3عديل القانون املدoي

  .الكتابة 89 الشxل �لك
	وoي

جاء اع
	اف املشرع ا@Rزائري متأخرا عن ال�شر�عات �وروkية  :الكتابة Eلك>�ونية p@ القانون املدRي  -

عامة الورقية ليتحول والعرkية فيما يتعلق بالتغيq	ات ال�j مست الدليل الكتا|ي الذي �ان يرتكز ع�c الد

�مر إcd �خذ بالدعامة �لك
	ونية الناتجة عن الثورة التقنية ال�j أفرزت العديد من الوسائل 

 .3والدعامات غq	 الورقية

غq	 أن Gذا 6ع
	اف لم يرتقي ملستوى أGمية Gذا الدليل �لك
	وoي الذي أصبح ينافس الدليل الكتا|ي \عد 

ال تقنية املعلومات، فxل ما قام بھ املشرع ا@Rزائري Gو 3عديلھ ألحxام القانون املدoي  تحول العالم إcd استعم

                                                           
 26املوافق  1395رمضان  20املؤرخ 89  59-75املعدل واملتمم لألمر رقم  2005فيفري  06املوافق ل  1425ذي ا@RÇة  27املؤرخ 89  02-05القانون رقم   1

 	tواملتضمن القانون التجاري  1975س£تم  
  .70للتجارة �لك
	ونية ،املرجع السابق ،ص مر(م خليفي ،الرGانات القانونية   2
  173يوسف زروق ،RÈية وسائل �ثبات ا@?ديثة ،املرجع السابق ،ص   3
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لتتوافق أحxامھ العامة 89 �ثبات مع Gذا النوع من �دلة ال�j تxون 89 شxل إلك
	وoي فقد نص املشرع ا@Rزائري 

من القانون املدoي بالكتابة  2مكرر  323، كما اع
	فت املادة  1مكرر  323ع�c الكتابة �لك
	ونية بإضافة املادة 

�لك
	ونية 89 إثبات التصرفات والعقود من ج�ة وجعل>;ا معادلة RÈ 89ي>;ا للوثيقة ا��طوطة ع�c دعامة ورقية 

  .3من ج�ة أخرى، أي ل�ما نفس �ثر والفعالية من حيث RÈية و÷?ة �ثبات

بمدى وضوح�ا  اGتمأن املشرع لم Ó;تم \شxل الكتابة الذي قد يxون عبارة عن حروف أو أوصاف أو أرقام بل 

فقط و(xون بذلك قد أخذ باملف�وم الواسع للكتابة، كما أنھ قد اتخذ معيار غq	 محدد ع�c س£يل ا@?صر 89 

  .تحديده لشxل الكتابة فا�?ا ا�Rال لظ�ور أي دعامات جديدة

أو نقال  )التلكس والفاكس (حديد طرق إرسال Gذه الكتابة سواء �ان النقل ماديا ،ك�رومغناطWسيال يقم بت

  ).شبكة �ن
	نت ،الكمبيوتر(إلك
	ونيا  

الواÊË أن املشرع ا@Rزائري قد حرص ع�c إعتماد املفاGيم و التعار(ف ال�j أقر¬;ا 6تفاقيات الدولية G 89ذا  من

،وكذلك ما ذGبت  1980مم املتحدة ا@�اصة \عقود البيع الدو8d للبضاÒع 89 فيWنا لسنة ا�Rال وم»;ا اتفاقية � 

	qإليھ املنظمة العاملية للمواصفات واملعاي)ISO(4  cف الكتابة بأ¾;ا مجموعة املعلومات والبيانات املدونة ع�)بتعر

خصصة لذلك وكذا قانون دعامة مادية \شxل دائم مما Ìس�ل قراء¬;ا من طرف �oسان،أو بواسطة آلة م

  . o�5سي
	ال النموذ�8

لxي تxون الكتابة 89 الشxل �لك
	وoي دليال قائما بذات ومقبوال : الشروط القانونية للكتابة Eلك>�ونية �

 .89 �ثبات،فقد وضع املشرع ا@Rزائري شروطا واË?ة ل�ا لxي 3عادل RÈ 89ي>;ا الكتابة ا@�طية

لxي يتم قبول الكتابة كدليل إثبات ،يجب أن تتحقق ف�;ا خاصي�j القراءة : إمlانية قراءة الكتابة  •

والوضوح سواء �انت ع�c دعامة ورقية أو إلك
	ونية ،غq	 أن شرط القراءة Gنا يتحقق 89 ا�?رر الور8Ù أك×	 

ة منھ 89 ا�?رر �لك
	وoي،فيصعب تحقيق Gذا الشرط 89 الوثيقة �لك
	ونية أل¾;ا مدونة ع�c دعام

، 6إلك
	ونية مما يتطلب إيجاد برامج خاصة تقوم  بتحو(ل الرموز و�شارات إcd حروف مقروءة وواË?ة

                                                           
  املعدل واملتمم للقانون املدoي 2005جوان   20املؤرخ 89   10-05مكرر من القانون  323املادة   1
  املعدل واملتمم للقانون املدoي 2005جوان   20املؤرخ 89   10-05من القانون  1مكرر  323املادة   2
رنة نظام الدفع 89 فضيلة عاق�8 ،�طار القانوoي للتجارة �لك
	ونية وواقع استخدام�ا 89 الدول العرkية ،حالة ا@Rزائر ،امللتقى الدو8d الرا\ع حول عص  3

  شxالية اعتماد التجارة �لك
	ونية 89 ا@Rزائرالبنوك ا@Rزائر(ة وإ
4   	q8 تصر(ح عن معايÅ1947  اير	tتاسست  23ف، 	qوضع املعاي c8 3عمل ع�Åiso  اGالتجار(ة و الصناعية و مقر 	q89 املنظمة العاملية للمواصفات و املعاي

  جنيف سو�سرا
  37و ا@Rو8d ، املرجع السابق ص ز(دان زkيحة ، ا@Rر(مة 6لك
	ونية 89 ال�شر�ع ا@Rزائري   5
  71ص 2010ناGد فت�8 ا@?موري ،�وراق التجار(ة �لك
	ونية ،دراسة تحليلية مقرنة،دار ال�شر و التوز�ع مصر الطبعة الثانية   6



 طار التشريعي والتنظيمي للتجارة االلكرتونيةاإل: الفصل األول

 

28 

 

ف�ذه املس�ندات �لك
	ونية يمكن أن تxون مشفرة ،إذ يجب فك Gذا ال�شفq	 ح�j تصبح 89 صورة بيانات 

 .واË?ة يمكن إدراك�ا مباشرة من �oسان

بل أشار لھ بطر(قة غq	  الشرط عند 3عرضھ لشروط الكتابة �لك
	ونية،لم ينص املشرع ا@Rزائري ع�G cذا 

من  القانون املدoي، و(تG ÊÎذا الشرط 89 تأكيد   1مكرر  323مباشرة عندما عـرف الكتابة فـي نـص املادة 

املشرع ع�c أن تxون الرموز أو ا@?روف أو غq	Gا من عناصر الكتابة ذات مع�N مف�وم، أي يمكن ألي �ان 

  .معرفة املقصود م»;ا \شxل واÊË ال يدع مجاال للشك

  

إن التعاقد الذي يتم عt	 شبكة �ن
	نت يثq	 مسألة Gامة  :التأكد من *و!ة الW²ص الذي أصدر*ا •

تتعلق بإمxانية تأكد املتعاقد من Gو(ة املتعاقد معھ من إسم وعنوان وkر(د إلك
	وoي وغq	Gا من املعلومات 

xذا �شG أن الوثيقة ،بحيث يمتد ��Ûذا العقد ،فما الذي يضمن للقاG يةRÈ ال 89 حالة املنازعة حول

 �لك
	ونية املقدمة لھ كدليل إثبات صادرة أو متعلقة بذلك ال�ëص أو ذاك ، و3عد Gذه �شxالية من بqن

 . 2أGم �شxاالت ال�j تواجھ العقود �لك
	ونية

 

من القانون املدoي وال�j تنص ع�c شرط  1مكرر  323املادة  فقد نص املشرع ا@Rزائري ع�G cذا الشرط 89

التأكد من Gو(ة ال�ëص الذي أصدرGا ،و(قصد بلفظ مصدر الكتابة G 89ذا الشأن Gو ضرورة 3عيqن 

ال�ëص الذي ي�سب إليھ ا�?رر �لك
	وoي الذي يتحمل �ل
¼امات و(ج�N ا@?قوق امل
	تبة ع�c ذلك ،وإذا  

Gو(ة ال�ëص الذي حرر الدليل الكتا|ي ال تثq	 صعوkة 89 ظل القواعد العامة لإلثبات، �انت مسألة تحديد 

،فإن Gذه املسألة تزداد 3عقيدا إذا ما استعملت الكتابة �لك
	ونية للتعاقد ع�c شبكة �ن
	نت خاصة مع 

  .  3العدد الكبq	 للمتدخلqن ف�;ا و|عدGم ا@Rغرا89 ومدى التحقق من أGلي>;م للتعاقد

  

يجب أن تxون ا�?ررات �لك
	ونية طبقا للقانون املدoي :إمlانية ا��فظ وعدم القابلية للتعديل  •

 .معدة ومحفوظة c9 ظروف تضمن سالم>;ا مع عدم إمxاني>;ا للتعديل

  :ال�شرBع و التنظيم املؤطر لل�شاط التجاري و حماية املس�µلك :املطلب الثاRي 

  :ال�شرBع و التنظيم املؤطر لل�شاط التجاري  :الفرع :ول 

                                                           
  املعدل و املتمم للقانون املدoي 2005جوان  20املؤرخ 89  10-05مكرر من القانون رقم  323راجع املادة   1
  178مناoي ، العقد 6لك
	وoي وسيلة اثبات حديثة 89 القانون املدoي ا@Rزائري ، املرجع السابق ص  فراح  2
  180يوسف زروق ،RÈية وسائل �ثبات ا@?ديثة ،املرجع السابق ،ص   3



 طار التشريعي والتنظيمي للتجارة االلكرتونيةاإل: الفصل األول

 

29 

 

عمل املشرع ا@Rزائري علـي وضـع منظومـة قانونيـة جديـدة ¬;ـدف إ8d تحقيق Gذا الغرض وتتما��� و�سس 

ا@Rديدة للدولة ا@Rزائر(ة وكـان الزمـا أن يكـون البـدء بتحديـد �طـار القـانوoي لـدخول عـالم التجـارة 

  .البوابـة الرئWسـية ألي oشـاط تجـاري أو اقتصـادي والصـناعة باعتباره

املتعلــق بالســجل التجــاري ، الــذي تضــمن تحديــدا   19901أوت 18املـؤرخ فــي  90/22فأصـدر القـانون   

الدولـة   الشــروط ا@Rديــدة ملمارسـة �oشـطة التجار(ـة بالشـxل الـذي قـدر أنھ يـتالءم مـع إلغـاء مبـدأ احتكـار

  .لل�شاط التجاري و6قتصادي

حيـث نـص فـي املـادة �ولـى منـھ علـى أن Gـذا القـانون يحـدد املبـادئ التـي ت�بـّت أGليــة التاجر القانونيــة و 

اتجاري ت
	تــب عل�;ــا العالقــات التــي Ìســم�;ا القــانون العالقــات التجار(ــة، وجعل من ال��Rيل 89 ال�Rل 

عقدا رسـميا يخـول التـاجر ا@?ـق فـي حر(ـة ممارسـة ال�شـاط التجـاري دون ا@?ـد مـن اختياراتـھ أو أGدافـھ 

  .أو تبـديل oشـاطھ إال بمراعـاة �جراءات القانونية و�حxام التنظيمية

  

منــھ  1مكــرر  15فـي املــادة وأسند تنظيم Gذه امل�مـة وإدار¬;ا للمركـز الـوط�N للسـجل التجـاري، حيـث نـص 

علــى أن املركــز Gــو املxلــف ب�ســليم الســجل التجــاري و3ســيq	ه ، وتطبيقـا ل�ـذا القانون أعقبـھ املشـرع بجملـة 

مـن النصـوص التنظيميـة التـي 3عـد الركـائز �ساســية فــي شــروط ممارســة �oشــطة التجار(ــة 

املتعلـق بمدونــة  1997ينـاير 18املـؤرخ فـي  97/39وكــان مــن أGم�ــا املرســوم التنفيـذي  و6قتصــادية،

   2ال�شــاطات 6قتصــادية ا@�اضعة للقيد 89 ال�Rل التجاري 

حيـث يالحـظ املطلـع علـى Gـذا الـنص أن املشـرع ا@Rزائری عمـل علـى تحيـqن قائمـة ّ ال�شـاطات 6قتصـادية 

ضـعة للقيـد فـي السـجل التجـاري بمـا Ìسـتجيب للواقـع ا@Rديـد و�سـمح ب�شـجيع املمارسـة ا@?ـرة ا@�ا

   .لل�شـاطات التجار(ـة وجعـل م»;ـا املرجع �لزامي الوحيــد لذلك

  

ـق املتعل 1997يناير  18املـؤرخ فـي  97/40وفـي نفـس �طار أصـدر املشـرع ا@Rزائـري املرسـوم التنفيـذي 

، والذي Ó;دف إ8d رفع 3بمعـايq	 بتحديـد ال�شـاطات وامل�ـن املقننـة ا@�اضـعة للقيـد فـي ال�Rل التجاري 

6حتكـار و(فـتح ا�Rـال ملمارسـة ا@?ـرة ل�ـذا النـوع من �oشطة و ال�j �انت أغل�;ا محتكرة من طرف 

  .ل�j تنظم�االدولـة، لكـن مـع التأكيـد ع�c مراعاة �طـر القانونية ا

املتعلــق \شــروط القيــد  1997ينـاير  18املـؤرخ فـي  97/41كمـا أصـدر فـي نفـس السـياق املرسـوم التنفيـذي 

جديــدة تمq¼ت بتخفيف شروط ال��Rيل 89 ال�Rل   إجراءات، والــذي تضــمن 1فــي الســجل التجــاري 

  .التجاري 

                                                           
  22/08/1990،بتار(خ  36املتعلق بال�Rل التجاري، ج ر، عدد  1990أوت  18املؤرخ 89  90/22القانون   1
،بتار(خ  05املتعلق بمدونة ال�شاطات 6قتصادية ا@�اضعة للقيد 89 ال�Rل التجاري، ج ر، عدد  1997يناير  18املؤرخ 89  97/39املرسوم التنفيذي   2

19/01/1997  
 8905 ال�Rل التجاري، ج ر، عدد املتعلق بمعايq	 تحديد ال�شاطات وامل�ن املقننة ا@�اضعة للقيد  1997يناير  18املؤرخ 89  97/40املرسوم التنفيذي   3

  19/01/1997،بتار(خ 
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ـة املتعلقـة \شـروط ممارسـة �oشـطة التجار(ـة وال��Rيل 89 ال�Rل وع�c الرغم من ثراء املنظومـة القانوني

كشـفت ّ عـن محـدودي>;ا فـي 3سـيq	 Gـذا القطـاع  90/22سنة من صـدور القـانون  14التجاري إال أ¾;ا و|عد 

النظر ،ولـم تحقـق �Gـداف التـي كـان يرجـى تحقيق�ـا علـى أرض الواقع، �مر الذي فرض حتمية إعادة 

فعمــد املشــرع ا@Rزائري إلـي إصـدار قـانون جديـد يحكـم و(ـنظم شـروط ممارسـة �oشطة التجار(ة  .ف�;ا

الذي تمq¼ عن القانون  �خq	وGذا  ،1املتعلق \شروط ممارسة �oشـطة التجار(ـة  04/08وGو القانون 

ممارسـة �oشـطة التجار(ـة، رغـم أنھ لـم يلغـھ املتعلـق بالسـجل التجـاري ب�سـميتھ ا@Rديـدة شـروط  90/22

تلغـى �حكـام ا��الفـة ل�ـذا القـانون السـيما أحكـام القـانون " منـھ  �43ليـة حيـث جـاء فـي نـص املـادة 

." منھ 18،25،31،32،33، 2مكرر  5و  1مكرر  15، 1،8باست�ناء املواد   1990أوت  18املـؤرخ فـي  90/22

  فح ل�ذا القانون ب�سميتھ ا@Rديدة ، إن املتص

شـروط ممارسـة �oشـطة التجار(ـة يجده 89 ا@?قيقة قد تضمن شرطا وحيدا Gو ال��Rيل 89 ال�Rل 

  .التجاري 

إن العt	  "، 2004لقـد جـاء فـي عـرض أسـباب مشـروع Gـذا القـانون علـى السـلطة ال�شـر�عية فـي ينـاير 

 1997املستخلصة من عملية إحصـاء وإعادة قيـد التجـار فـي السـجل التجـاري التــي شــرع ف�;ــا مــا بــqن ســنة 

، ،قــد بWنــت أن الرقابــة الســابقة التــي وضـعت منـذ سـنوات لتأطq	 و تط�q	 ال�شاطات 2002وســنة 

�ـا، ولـم تمكـن \شـxل دائـم ونـاجع مـن الـتحكم و القضـاء علـى التجار(ـة لـم ترق إG� �dـداف ا�?ـددة ل

، ومنھ تt	ز أGمية شروط ممارسة �oشطة التجار(ة أو ال��Rيل 89 "  2السـوق الالشـر8ó بكـل أشـxالھ

ف�ـي 3سـمح للدولـة . ال�Rل التجـاري بمعناGـا الواســع الـذي يتضـمن جميع العمليات املتعلقـة بال�سـجيل

باإلحاطـة الشـاملة بال�شـاطات التجار(ـة و6قتصـادية مـن خـالل إحصـاö;ا وجمـع املعلومـات واملعطيـات 

الالزمــة عــن سـq	Gا، والوقــوف علــي مــدى تطورGا،وأثرGـا فــي التنميــة الوطنيــة، ومنھ فرض الرقابة الالزمة 

تما Gذا الن�ý ا@Rديد يجب أن يب�N علـى أسـس الح
	ام شروط ممارس>;ا بما يخدم Gذه التنمية وح

ومرتكـزات تحقـق �Gـداف املرجـوة و(جـب أن يتضـمن إجـراءات تـرد 6عتبـار لشـروط ممارسـة �oشـطة 

الـذي أثبـت محدوديتـھ علـى أرض الواقـع وعـدم  90/22وحتمـا يمـر ذلك بإلغاء أحكـام القـانون . التجار(ـة

 .سـتجابة للواقـع ا@Rديـد الـذي أفرزتـھ حر(ـة التجـارة والصـناعة علـى �قل لألسـباب السـابقةقدرتـھ علـى 6 

املؤرخ  06-13املتعلـق \شـروط ممارسـة �oشـطة التجار(ـة، املعـدل واملـتم بالقـانون  04/08فكـان القـانون 

  .الن�ý ا@Rديد 20133يونيو  8923 

  

                                                           
  2004يتعلق \شروط ممارسة �oشطة التجار(ة ، املقدم إ8d السلطة ال�شر�عية 89 جانفي  04/08عرض أسباب مشروع القانون   1
  �2004عية 89 جانفي يتعلق \شروط ممارسة �oشطة التجار(ة ، املقدم إ8d السلطة ال�شر  04/08عرض أسباب مشروع القانون   2
،املتعلق  \شروط ممارسة �oشطة التجار�ة، ج  2004أوت  14املؤرخ 89  �04/08عدل و�تمم القانون  2013یولیو 23املؤرخ 89  13/06القانون   3

 2013یولیو  31،بتار�خ  33ر،عدد
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  :لتنظيم املؤطر ��ماية املس�µلكال�شرBع و ا :الفرع الثاRي 

Gنا يجب تحديد مضمون Gذا القوانqن . 89 يومنا Gذا يوجد قوانqن حماية املس>;لك 89 كثq	 من البلدان 

يمكن أن oعطي تحديد دقيق   ال إذ وكشف تأسWس�ا ووصف طرق�ا وGذا دون تفصيل بلد عوض ªخر،

 	qو غG ذا التحديدG ، ن حماية املس>;لكqست ل�ا حدود لقوانWضروري ألن الفروع القانونية ل 	qممكن وغ

  . مخططة ، وقوانqن حماية املس>;لك ال Ìس�ث�N من ذلك

 : جوGر قوانqن حماية املس>;لك تتxون من القواعد ال�j ¬;دف 89 مجمل�ا إcd معيار(ن

  . أ ـ تطبيق�ا ينحصر فقط 89 العالقات بqن املتعاملqن 6قتصاديqن واملس>;لكqن

   ـ Gدف�ا حماية املس>;لكqنب 

  :ان قوانqن حماية املس>;لك متعددة الفروع و6ختصاصات نذكر م»;ا

يختص باالGتمام �ول، ألن العالقات بqن املتعاملqن 6قتصاديqن واملس>;لكqن تxون  :القانون املدRي �

ن العيوب ا@�فية \عض نظر(ات القانون املدoي مثل ضما. محل عقود للقانون ا@�اص 89 أغلب ا@?االت

و6ل
¼ام باألمن و 6ل
¼ام باإلعالم تحوز ع�c أGمية خاصة للمس>;لكqن، وتدخل �ل�ا 89 مجال أو نطاق 

قوانqن ا@�اصة 89 شق�ا ا@�اص بحماية املس>;لك الونجد كذلك \عض أحxام . قوانqن حماية املس>;لك

  .يمكن رkط�ا بالقانون املدoي (les clauses abusives) مثل تلك املتعلقة بالشروط التعسفية

لكن . دوره مقلص ألن قوانqن حماية املس>;لك ال ¬;تم بالتجار فقط لكن بxل امل�نيqن :القانون التجاري  �

القانون التجاري يتضمن أحxاما تخص التجار، ومع ذلك يمكن رkطھ  ;ا، مثال كتلك املتعلقة ب�نظيم 

 . �ساليب التجار(ة �اإلش�ار

يحوز مxانة Gامة 89 قوانqن حماية املس>;لك وGناك عدة ال
¼امات خاصة تلك ال�j  :ا�oنا¶يالقانون   �

تلقى ع�c عاتق املتعاملqن 6قتصاديqن من تجارو م�نيqن  ;دف حماية املس>;لك فإنھ تواك�;ا أو تقابل�ا 

ونجد أيضا  . ئيةفع�c س£يل املثال الغش والتدلWس أو ال
¼و(ر توصف بأ¾;ا جرائم جنا.عقوkات جزائية

 .Crédit)  القرض (و )    Démarche  �ش�ــار والبيع املتنقــل(عقوkات جزائية 89 مجال 

لھ دور 89 حماية املس>;لك سواء �ان 89 �جراءات املدنية أو �جراءات ا@Rنائية ، ألنھ  :قانون املرافعات �

يجب أيضا 3س�يل وصول إcd العدالة ، وG 89ذا الشأن تم ت£سيط �جراءات و استفادت ا@Rمعيات بحق 

 .التقا��Û @?ماية املص�?ة ا@Rماعية للمس>;لكqن

 

    : و�ساGم 89 إثراء قوانqن حماية املس>;لك من ج�تqن   :القانون Eداري  �
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 cdة �و�R@8 من ناحية أعوان �دارة وخاصة أعوان مدير(ة املنافسة والقمع والغش إذ أن م�مة : ـ اÅ

      . �عوان 8Å مراقبة تطبيق النصوص ال�j تح�� املس>;لكqن

  د واملس�شفيات لـ�م مع مستـــخدم�;م فإن \عض املرافق العامة مثل الt	ي: ـ ا@�Rة الثانية

    (Les Usagers )   ن و(بدوا من خالل ذلك التحليل أنqن واملس>;لكqن امل�نيqنفس املشا�ل ب 	qعالقات تث

مجموع ) تحرك( شط ـو�مر \غq	 ذلك، ألن فكرة مش
	كة ت�) . أو متجاoس ( قانون 6س>;الك غq	 م��Rم 

وGكذا تزول ا@?واجز . رة حماية املس>;لكqن من سيطرة شر�اö;م 6قتصاديqن ضرو : Gذه الفروع القانونية 

  .ال�j تفصل الفروع التقليدية للقانون 

  

  :بالتجارة 'لك>�ونية ا�WاصEطار ال�شرAB@ و التنظي<=  :ثالثاملبحث ال

وجود العديد من املواقع  معباملوازاة مع التجارة العادية و  �انت التجارة 6لك
	ونية موجودة 89 ا@Rزائر

قامت مصا@Ê املركز الوط�N لل�Rل بإoشاء رمز خاص بالتجارة 6لك
	ونية املتخصصة 89 ال�سو(ق 6لك
	وoي 

باعتباره نمط تجاري خاضع لل�شر�ع و التنظيم التجاري  511145عن \عد ضمن مدونة �oشطة 6قتصادية Gو 

تفتقد للتنظيم و التقنqن و الذي تأخر  18/05لك
	ونية ا@Rزائري رقم إال أ¾;ا �انت قبل صدور قانون التجارة 6

89 الصدور و رغم ذلك فإن ل�ذا �خq	 دورا 89 تنظيم املعامالت التجار(ة 6لك
	ونية و ما تقوم عليھ Gذه �خq	ة 

لتجارة 6لك
	ونية من أسس حيث تضمن الباب �ول منھ �حxام العامة املنظمة ل�ذه التجارة و 89 مقدم>;ا ا

التجارة 6لك
	ونية ال�شاط الذي يقوم بموجبھ مورد إلك
	وoي "  18/05من القانون رقم  6حيث جاء 89 املادة 

  . 1"عن طر(ق 6تصاالت 6لك
	ونية باق
	اح أو ضمان توفq	 سلع و خدمات عن \عد للمس>;لك 6لك
	وoي ، 

  

وفر �طار القانوoي و ا@?ماية الالزمة  املعاملة التجار(ة �لك
	ونية وو بالتا8d و ÊË املشرع ا@Rزائري أطراف 

تماشيا مع مستحدثات ثورة املعلومات ال�j غq	ت من طا\ع املعامالت التجار(ة الكالسيكية ، وأوجدت ما  ألطراف�ا

ت 6لك
	ونية Ìس�� باملعامالت 6لك
	ونية ، و ال8Å �j شxل من أشxال املعاملة، و يمكن 3عر(ف املعامال 

  :ا@?xومية ع�c أ¾;ا

6ستخدام التxام�8 الفعال @Rميع تقنيات املعلومات و 6تصاالت ل�س�يل و 3سر�ع التعامالت بدقة عالية " 

  ".داخل ا@�Rات ا@?xومية و بي»;ا و بqن تلك ال�j ترkط�ا باألفراد 

  

  :نية املتعلق بالتجارة 'لك>�و 05-18أحlام القانون :املطلب :ول 

                                                           
  28املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية، ا@Rر(دة الرسمية العدد 2018مايو سنة 10املوافق ل  1439شعبان عام  24املؤرخ 89  18/05رقم  القانون   1
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املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية 89 بابھ �ول أحxام عامة من املادة �وcd إcd املادة ا@�امسة ع�c  05-18نص القانون 

Gذا القانون يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتجارة 6لك
	ونية للسلع و ا@�دمات و يطبق القانون ا@Rزائري ان 

89 مجال املعامالت التجار(ة 6لك
	ونية 89 حالة ما اذا �ان احد أطرف العقد 6لك
	وoي متمتعا با@�Rسية 

او �ان العقد محل إبرام  (ا خاضعا للقانون ا@Rزائري ��صا معنو  مقيما إقامة شرعية 89 ا@Rزائر أو ا@Rزائر(ة أو

  .او تنفيذ 89 ا@Rزائر

غq	 انھ تمنع �ل معاملة عن طر(ق 6تصاالت  تمارس التجارة 6لك
	ونية 89 إطار ال�شر�ع والتنظيم املعمول  ;ما

  :يأ3ي6لك
	ونية تتعلق بما 

  

  .لعب القمار والرGان واليانصWب -

  .الكحولية والتبغ املشروkات -

 .املنتجات الصيدالنية -

 .املنتجات ال�j تمس بحقوق امللكية الفكر(ة أو الصناعية أو التجار(ة -

 .�ل سلعة أو خدمة محظورة بموجب ال�شر�ع املعمول بھ -

  .�ل سلعة أو خدمة 3ستوجب إعداد عقد رس�� -

6لك
	ونية إcd ا@?قوق والرسوم ال�j ينص عل�;ا ال�شر�ع  تخضع �ل املعامالت ال�j تتم عن طر(ق 6تصاالت

 .والتنظيم املعمول  ;ما

يمكن أن تxون 6س�ثمارات الداعمة ألoشطة التجارة 6لك
	ونية موضوع تدابq	تحفq¼ية طبقا لل�شر�ع املعمول  

  .بھ

املنتجات ا@?ساسة ا�?ددة عن كما تمنع �ل معاملة عن طر(ق 6تصاالت 6لك
	ونية 89 العتاد والتج�q¼ات و 

 �Nالدفاع الوط Ê@من شأ¾;ا املساس بمصا �jطر(ق التنظيم املعمول بھ وكذا �ل املنتجات وا@�دمات �خرى ال

  .والنظام العام و�من العمومي

فإن املشرع  05/ 18لتجارة �لك
	ونية 89 ظل املادة السادسة من القانون رقم إcd جانب تحديد املقصود با

املس>;لك ل من العقد التجاري 6لك
	وoي و ، حيث عرف �و متطلبات املعاملة 6لك
	ونية ا@Rزائري وÊË أطراف

  ..6لك
	وoي إضافة إcd املورد 6لك
	وoي
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89 ظل ما 3ش�ده عقود التجارة 6لك
	ونية و8Å تلك العقود ال�j يتم إبرام�ا عن : العقد التجاري 'لك>�وRي / 1


	نت  من نمو  م
¼ايدا ع�c الساحة الدولية وح�j الداخلية ن�يجة للتطور التكنولو�8 الذي س�ل إبرام طر(ق 6ن

Gذه العقود و دليل ذلك أن الشر�ات التجار(ة العاملية أË?ت ترفض التعامل مع أي عميل جديد ال Ìستخدم 

ديد املقصود بالعقد 6لك
	وoي حيث أسلوب التعاقد و التبادل 6لك
	وoي وجد املشرع ا@Rزائري أمام ضرورة تح

  :89 فقر¬;ا الثانية ما ي�8  6تضمن املادة 

الذي  2004يونيو سنة  23املوافق ل  1425جمادى �وcd عام  5املؤرخ 89 02-04العقد بمف�وم القانون رقم "   

8 و امل
¼امن ألطرافھ يحدد القواعد املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة و يتم إبرامھ عن \عد دون ا@?ضور الفع�

  .1"بال�Rوء حصر(ا لتقنية 6تصال 6لك
	وoي 

\عد أن وÊË املشرع ا@Rزائري املقصود بالتجارة 6لك
	ونية وال�j ساير ف�;ا ما Gو :املس�µلك 'لك>�وRي  /2

3عر(فا  18/05 متعارف عليھ 89 مختلف ال�شر�عات مقارنة أورد 89 الفقرة الثالثة من املادة السادسة من القانون 

للمس>;لك 6لك
	وoي و Gو �ل ��ص طبي8s أو معنوي يقت�N \عوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن 

 .طر(ق 6تصاالت 6لك
	ونية من املورد 6لك
	وoي \غرض 6ستخدام ال»;اÒي

6لك
	وoي، و الذي  عرف ع�c  ال تكتمل ا@?لقة أو املعاملة التجار(ة دون �شارة إcd املورد: املورد 'لك>�وRي/ 3

أنھ Gو �ل ��ص طبي8s أو معنوي يقوم ب�سو(ق أو اق
	اح، توفq	 السلع أو ا@�دمات عن طر(ق 6تصاالت 

  .2"6لك
	ونية 

وkالتا8d فاملورد 6لك
	وoي Gو الطرف الثاoي 89 املعاملة التجار(ة 6لك
	ونية أي Gو املتعاقد  أو مقدم ا@�دمة 89 

الرقمية ، و الذي من املمكن أن يxون املنتج نفسھ او التاجر، كما من املمكن ان يxون ��صا طبيعيا أو البWئة 

  .إعتبار(ا لھ موقع إلك
	وoي معتمد من طرف ا@�Rات الرسمية املعنية و Ìعرض خدماتھ عل الشبكة العنكبوتية

أË?ت وسائل الدفع 6لك
	وoي أGم مxونات نظام الدفع 6لك
	وoي حيث تتم 3سو(ة    :الدفع 'لك>�وRي/4

املعامالت 6لك
	ونية عن طر(ق إلك
	وoي حيث ال وجود لألوراق النقدية أو التجار(ة ف�ì تقنية 3ستخدم ف�;ا و 

كما عرف�ا البنك " خز(»;ا سائل ك�رkائية أو مغناطسية أو ضوئية أو الك
	ومغناطسية 89 تبادل املعلومات و ت

cي ع�oو	
  املركزي �ورو|ي الدفع 6لك

  .�3ل عملية دفع صدرت و عو@Rت بطر(قة إلك
	ونية" أنھ 

                                                           
  الذي يحدد القواعد املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة 2004يونيو سنة 23املوافق ل 1425جمادى �وcd عام  5املؤرخ 89 02-04القانون    1
  ، مرجع سابق 18/05الفقرة الرا\عة  من القانون رقم  5املادة   2
6قتصاد ،  زqG	 زواش ، دور نظام الدفع 6لك
	وoي 89 تحسqن املعامالت املصرفية ، دراسة حالة ا@Rزائر، رسالة ماجستq	، مدرسة الدكتوراه ، �لية/أ  3

  17، ص2010/2011جامعة العر|ي بن م�يدي ، أم البوا8Ù ،ا@Rزائر سنة 
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وعليھ Ìعد 6ل
¼ام بدفع الثمن من بqن �ل
¼امات ال�j تقع ع�c عاتق املش
	ي أو متلقي ا@�دمة 89 التعامالت    

  .العادية

فيتم دفع الثمن مقابل السلعة أو ا@�دمة املقدمة  عن طر(ق وسائل الدفع 6لك
	وoي  أما 89 املعاملة 6لك
	ونية

 �طار، و Gذا ما جعل البنوك أو القطاع املصر89 عامة  يحدث خدمات بنكية تتم بوسائل إلك
	ونية و G 89ذا 

تحداث خدمات إلك
	ونية إس إcdال�j سبقت صدور قانون التجارة 6لك
	ونية   �صالحاتعمد املشرع من خالل 

املتعلق بالنقد و القرض ، و الذي Ìعد أول قانون  03/11 �مرو املتضمن املوافقة 89  03/15من خالل القانون 

منھ و الواردة 89 الكتاب ا@�امس  69، حيث نصت املادة 1جزائري تضمن التعامل 6لك
	وoي 89 القطاع املصر89 

  :ا@�اص بالتعار(ف  ع�c �ول بھ تحت عنوان التنظيم املصر89 89 با

التق�N  �سلوبم�ما يكن السند أو  أموالال�j تمكن �ل ��ص من تحو(ل  �دوات3عتt	 وسائل الدفع �ل "

  "املستعمل 

املؤرخ 05/02املشرع ا@Rزائري نظام الوفاء 6لك
	وoي 89 املعامالت التجار(ة بموجب القانون  Gذا وقد إستحدث

و الذي أضاف باب را\ع اcd الكتاب الرا\ع من القانون التجاري \عنوان السندات التجار(ة 89  2005فيفري  8906 

كما تناول قانون التجارة  23مكرر  543فصلھ الثالث ،حيث تحدث عن بطاقات ال�?ب و الدفع 89 املادة 

6لك
	وoي ا@Rزائري الدفع 6لك
	وoي حيث جاء الفصل السادس منھ تحت عنوان الدفع 89 املعامالت التجار(ة 

من نفس القانون أن الدفع 89 املعامالت التجار(ة 6لك
	ونية يتم إما عن \عد أو  627لك
	ونية ووË?ت املادة  

  .ق وسائل الدفع املرخص  ;ا ، وفقا لل�شر�ع املعمول بھ عند 3سليم املنتوج ، عن طر(

حفاظا ع�c املتعاملqن 6لك
	ونيqن و حماية للمس>;لك 6لك
	وoي إش
	ط املشرع أن يتم الدفع من خالل منصات 

  .دفع مخصصة ل�ذا الغرض و م�شأة و مستغلة حصر(ا من طرف البنوك املعتمدة من طرف بنك و بر(د ا@Rزائر 

التنظيم ا�Wاص بال¸oالت 'لك>�ونية للمعامالت التجار!ة 'لك>�ونية و التجارة 'لك>�ونية  :الثاRي املطلب

  :العابرة ل_�دود

  :التنظيم ا�Wاص بال¸oالت 'لك>�ونية للمعامالت التجار!ة 'لك>�ونية  :الفرع :ول 

يفيات حفظ �Rالت املعامالت التجار(ة ، ك¹ 2019مارس  5املؤرخ 89  89-19يحدد املرسوم التنفيذي ا@Rديد 

  .�لك
	ونية املنجزة من طرف املورد �لك
	وoي وإرسال�ا إلك
	ونيا إcd املركز الوط�N لل�Rل التجاري 

                                                           
  27/08/2003املؤرخة 89  52و املتعلق بالنقد و القرض، جر(دة رسمية  2003غشت سنة  26املؤرخ 89 603/11مررقم   1
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املرسوم ع�c أن �Rل املعامالت التجار(ة Gو ملف إلك
	وoي يودع فيھ املورد �لك
	وoي عناصر املعاملة و(نص 

املتمثلة 89 العقد، الفاتورة أو الوثيقة ال�j تقوم مقام�ا، و�ل وصل استالم أثناء ال�سليم أو التجار(ة املنجزة 

يجب أن يتم تخز(ن Gذه العناصر املذ�ورة من قبل املورد "6ستعادة أو 6س
	داد ـ حسب ا@?الة ـ مشq	ا إcd أنھ 

  ".�عوان املؤGلqن من تفحص�ا�لك
	وoي بطر(قة تمكن من الولوج إل�;ا وقراء¬;ا وف�م�ا لتمكqن 

 	qل غxل�ا �ص�8، أو 89 شxي 89 شoو	
كما يؤكد املرسوم ع�c ضرورة حفظ Gذه العناصر من طرف املورد �لك

ع�c أن يرسل املورد �لك
	وoي إcd املركز الوط�N لل�Rالت التجار(ة، . قابل للتعديل أو �تالف 89 محتواGا

املعامالت التجار(ة املنجزة املتمثلة 89 موضوع املعاملة، املبلغ ا�?دد للمعاملة  املعلومات املستخرجة من �Rل

و(جب . باح�ساب �ل الرسوم، تار(خ املعاملة، طر(قة الدفع ورقم الفاتورة أو رقم الوثيقة ال�j تقوم مقام�ا

ات التقنية ا�?ددة من قبل إرسال املعلومات املنصوص عل�;ا من قبل املورد �لك
	وoي إcd املركز وفقا للمواصف

من الش�ر بال�سبة للمعامالت التجار(ة ال�j أجراGا خالل الش�ر السابق، و(تم وضع   G20ذا �خq	 قبل تار(خ ال 

  .Gذه املواصفات التقنية تحت تصرف املرد �لك
	وoي من قبل املركز

بل املوردين �لك
	ونيqن، حيث يتم كما يضع املركز منصة إلك
	ونية مخصصة @?فظ املعلومات املرسلة من ق

  .31سليم رمز الولوج إcd املنصة �لك
	ونية للمورد �لك
	وoي من طرف املركز \عد إيداع اسم النطاق

و(تم رkط املركز باملدير(ة العامة للضرائب ال�j يمك»;ا الولوج عن طر(ق 6تصاالت �لك
	ونية للمعلومات 

تحدد كيفيات تطبيق Gذه �جراءات بموجب قرار مش
	ك بqن الوزراء املxلفqن  املذ�ورة عند استالم�ا، فيما

  .باملالية والتجارة والرقمنة

ـ  18و(نص املرسوم أيضا ع�c أن �ل إخالل بأحxامھ Ìعرض صاحبھ للعقوkات املنصوص عل�;ا 89 القانون رقم 

  .2018ماي  10املؤرخ 89  05

  : التجارة 'لك>�ونية العابرة ل_�دود :الفرع الثاRي 

حيث تم إعفاء من إجراءات مراقبة : شروط املعامالت التجار(ة العابرة ل�?دود 7حدد الفصل �ول واملادة 

أو خدمة من طرف مورد إلك
	وoي /التجارة ا@�ارجية والصرف، البيع عن طر(ق 6تصاالت �لك
	ونية لسلعة و

جود 89 بلد أجن�h، عندما ال تتجاوز قيمة Gذه السلعة أو ا@�دمة ما Ìعادل�ا بالدينار مقيم ملس>;لك إلك
	وoي مو 

لعائدات Gذا البيع \عد الدفع إcd حساب يجب أن تحــو . ا@?د املنصوص عليھ 89 ال�شر�ع والتنظيم املعمول  ;ما

 .2دى بر(د ا@Rزائراملورد �لك
	وoي املوطن 89 ا@Rزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك ا@Rزائر، أو ل

                                                           
، يحدد كيفيات حفظ �Rالت املعامالت التجار(ة 6لك
	ونية و إرسال�ا إcd املركز الوط�N لل�Rل 2019مارس  5املؤرخ 89  89-19مرسوم تنفيذي رقم   1

  التجاري 
  النطاق عبارة عن 6سماء أو ا@?روف أو ارقام م�Rلة لدى ال�Rل الوط�N السماء النطاق و ال�j 3سمح بالولوج اcd املوقع 6لك
	وoيإسم   2
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أو ا@�دمات الرقمية املوج�ة حصر(ا /Ìعفى من إجراءات مراقبة التجارة ا@�ارجية والصرف، شراء السلع و

لالستعمال ال��é�ë من قبل مس>;لك إلك
	وoي مـقيم با@Rزائر لـدى مورد إلك
	وoي موجود 89 بلد أجن�h، عندما 

�ا بالدينار ا@Rزائري ا@?د املنصوص عليھ 89 ال�شر�ع ال تتجاوز قيمة Gذه السلعة أو ا@�دمة ما Ìعادل

  .املعمول  ;ما والتنظيم

” ��ص طبي8s“تتم 3غطية الدفع �لك
	وoي بمناسبة Gذا الشراء عن طر(ق ا@?ساب البنxي بالعملة الصعبة 

  .للمس>;لك �لك
	وoي املوطن با@Rزائر

 cdغاية صدور النص لم تصدر \عد النصوص التنظيمية املرافقة لتطبيقھ، وم»;ا تحديد مثال السقف املسوح  وإ

  .بھ للشراء من ا@�ارج

ال يمكن التحدث عن املعامالت التجار(ة العابرة ل�?دود دون التطرق اcd الدفع 89 املعامالت 6لك
	ونية، حيث  -

 27السادس �امال لإلشارة إليھ و 89  نص الفقرة الثالثة من املادة خصص الفصل  05- 18إن املشرع 89 القانون 

يتم الدفع 89 املعامالت التجار(ة العابرة :" من نفس الفصل تxلم عن الدفع 89 املعامالت التجار(ة العابرة ل�?دود 

  ". عt	 6تصال 6لك
	وoي حصر(ا عن \عد، ل�Rدود،

�ل وسيلة دفع مرخص  ;ا  أ¾;ا89 فقر¬;ا ا@�امسة عرف املشرع وسيلة الدفع 6لك
	وoي ع�c  6و89 نص املادة 

   .عن \عد ،عt	 منظومة الك
	ونية  أوطبقا لل�شر�ع املعمول بھ تمكن صاح�;ا من القيام بالدفع عن قرب 

" �Nتمكن �ل ��ص من تحو(ل أموال م�ما يكن السند أو �سلوب التق �jوسائل الدفع �ل �دوات ال 	t3عت

،Gذا وقد إستحدث املشرع ا@Rزائري نظام الوفاء 6لك
	وoي 89 املعامالت التجار(ة بموجب القانون "املستعمل 

لذي أضاف باب را\ع اcd الكتاب الرا\ع من القانون التجاري \عنوان و ا 2005فيفري  06املؤرخ 89 05/02

 23مكرر  543ب و الدفع 89 املادة حيث تحدث عن بطاقات ال�? 1السندات التجار(ة 89 فصلھ الثالث

                                                           
 ، املعدل و املتمم باألمر رقم27/08/2003املؤرخة 89  52و املتعلق بالنقد و القرض، جر(دة رسمية  2003غشت سنة  26املؤرخ 89 �03/11مر رقم   1

املتضمن قانون 2013دÌسمt	  30املؤرخ 89 13/08و املتمم بالقانون رقم 10/09/2010مؤرخة 89  50جر(دة رسمية 2010غشت سنة  26املؤرخ 89 10/04

  ..2013دÌسمt	  30املؤرخة 89  68، جر(دة رسمية عدد 2014املالية لسنة 



  

  

  

  

 الثاRيالفـصـل 

  الرقابة عYZ اWXالفات ا�Wاصة بالتجارة 'لك>�ونية
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  .ةاWXالفات ا�Wاصة بالتجارة 'لك>�ونيالرقابة عYZ : الفصل الثاRي

من اجل 3عز(ز حماية املس>;لك 6لك
	وoي وضعت اغلب دول العالم مؤسسات واليات إدار(ة أو �لت إل�;ا م�مة 

ا@?ماية سواء �انت حماية ميدانية أم حماية الك
	ونية، وحماية جزائية وطبعا ال يمكن تجاGل دور القانون 89 

  .ملس>;لكqن ال��Þء الذي RëÌع التعاقد 6لك
	وoي ومنھ تطور وان�شار التجارة 6لك
	ونيةخلق طمأنWنة لدى ا

إن ا@Rزائر وع�c غرار الدول �خرى قامت بإoشاء عدة Gيأت إدار(ة خاصة مع ان>;اج النظام الرأسما8d ومنھ منح 

 cdو ما سعت بالدنا إG يع مبدأ ا@?ر(ة التعاقدية 89 إطار القانون  وRë3ن  مرتبطة وqتجسيده  بإصدار عدة قوان

  .أساسا بحماية املس>;لك 

و  .ا�?دد للقواعد املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة املعدل واملتمم 02-04و من Gذه القوانqن نجد القانون رقم 

بحماية املس>;لك وقمع الغش وقانون التجارة  ملتعلقا  03- 09املعدل واملتمم لقانون رقم 09- 18القانون رقم 

الذي وضع�ما املشرع 89 ّيد مصا@Ê وزارة التجارة @?ماية املس>;لك بصفة عامة 89 إطار  05 – 618لك
	ونية رقم 

  .النظام ا@?ماية العام واملس>;لك 6لك
	وoي بصفة خاص

لك
	ونية ال�j يتعرض لھ سواء 89 العالم املادي وتفرض ا@?ماية املس>;لك 6لك
	وoي ضرورة مواج�ة ا@Rرائم 6

أو 6لك
	وoي ، أين يجب مسالة ا�?
	ف عن �فعال ال�j من شا¾;ا توقع ضرر للمس>;لك 6لك
	وoي ،وفقا 

إلجراءات املعاينة ال�j يقوم  ;ا أعوان مختصون ،وذلك من خالل تكر�س مجموعة من ªليات �جرائية 

  .Rرائم 6لك
	ونية الواقع ع�8 املس>;لك 6لك
	وoيوا@Rزائية ملواج�ة ا@

  :الرقابة p@ مجال التجارة 'لك>�ونية  دور أعوان: املبحث :ول 

 لقد أو�ل املشرع ا@Rزائري مصا@Ê وزارة التجارة إلعمال النظام ا@?ماÒي العام من حيث منح ملوظفي �سالك

ا@�اصة بالرقابة التا\عة ل�ا م�ام رقابية 89 إطار معاينة ا��الفات و صالحية القيام ببعض �جراءات ذات 

  ، 1الطا\ع �داري، من خالل تنقال¬;م امليدانية ملراقبة املتدخلqن

مكن باإلضافة إ8d ضباط الشرطة القضائية ،و�عوان ا@Rمارك وغq	Gم املرخص ل�م بموجب القانون ،وكما ي

بتقديم شxاوي ال�j تودع ع�8 مستوي املدير(ات ا@�Rور(ة آو الوالئية للتجارة من طرف املس>;لك الواقع Ë?ية 

  .وا@Rمعيات املxلفة قانونا بحمايتھ

  

  .الرقابة p@ حماية املس�µلك 'لك>�وRي  أعواندور : املطلب :ول 

                                                           
89 القانون �لية ا@?قوق والعلوم السياسية، ) د .م .ل (طروحة دكتوراه الطور الثالث اكسوم عيالم رشيدة، املركز القانوoي للمس>;لك 6لك
	وoي، أ  1

  398جامعة مولود معمر، تq¼ي وزو،ص
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 89 	qي مجموع وزن اقتصادي كبoو	
الناتج القومي ، و(لعب دور أساسيا 89 تنمية وتطو(ر Ìشxل املس>;لك 6لك

6قتصاد الوط�N ، إ8d جانب تأثq	ه 6جتما8ó الواÊË ، غq	 أن Gذا الدور مرGون بوجود حماية قانونية لھ من 

املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية ا@Rزائري وقانون  05 - 18طرف مصا@Ê وزارة التجارة املxلفqن بموجب القانون رقم 

املتعلق بحماية املس>;لك وقمع الغش و قانون القواعد املطبقة  09 -18املعدل واملتمم بقانون  رقم  03 -09م رق

املتعلق \شروط ممارسة  08-04و القانون  06-10املعدل و املتمم بالقانون  02-04ع�c املمارسات التجار(ة 

  . o�13-06شطة التجار(ة املعدل و املتمم بالقانون 

ن ج�ة و حماية 6قتصاد مم 6ليات @?ماية املس>;لك ھن أبین مالتجارة  وزارةوان ألع|ي قارلل العمÌعتt	 ا

 �Nم قانونا ملمارسة قصد ضبط لهوان  ;ذه املناسبة بصالحيات مخولة ألعرى، حيث يضطلع اخن ج�ة أمالوط

 �jي حماية للمس>;لك و حھي في مشروعية املمارسات التجار(ة الoا القانوGلماية لالقتصاد ا\عد �Nآن في وط

 .واحد

م الوسائل ھد أحاملتعلق بالتجارة 6لك
	ونية ، أ 2018ماي سنة  10املؤرخ 89  05-18 مقون رلقانو�عد ا

ن الصالحيات یتضمالقانونية ال�j ترسم القواعد العامة املتعلقة بالتجارة 6لك
	ونية للسلع و ا@�دمات و 

من Gذا القانون 89 فقر¬;ا �وcd ع�c انھ ز(ادة ع�c ضباط و أعوان  36نصت املادة بة ، حيث قاوان الرألعا��ولة 

الشرطة القضائية املنصوص عل�;م بموجب قانون �جراءات ا@Rزائية  �عوان املنتمون لألسالك ا@�اصة 

وGم أعوان حماية  بالرقابة التا\عون لإلدارات املxلفة بالتجارة مؤGلون ملعاينة مخالفات أحxام Gذا القانون،

  .املس>;لك وقمع الغش و أعوان املنافسة و التحقيقات 6قتصادية 

  .دور أعوان حماية املس�µلك وقمع الغش: الفرع :ول 

 الصفة القانونية -/أ 

من قانون  14أعوان قمع الغش من املوظفqن املنوط  ;م قانونا \عض م�ام الضبط القضاÒي وفقا ألحxام املادة  

 2009فt	اير  25املؤرخ 89  03-09من القانون رقم  �25جراءات ا@Rزائية، حيث تم تأGيل�م بموجب أحxام املادة 

 415-09حددت م�ام�م 89 أحxام الباب الثاoي من املرسوم التنفيذي رقم . املتعلق بحماية املس>;لك وقمع الغش

ص املطبق ع�c العمال املنتمqن إcd �سالك ا@�اصة املتضمن القانون �سا"�� ا@�ا 2009دÌسمt	  16املؤرخ 89 

املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية، ع�c غرار ضباط الشرطة القضائية،  05-18باإلدارة املxلفة بالتجارة و كذا القانون 

  .للبحث ومعاينة مخالفات أحxام Gذا القانون 

م م�مة قضائية بحتة، إذ أ¾;م ملزمون كما Ìعتt	 أعوان قمع الغش من املساعدين القضائيqن، حيث تخول ل�

يوضع Gذا �خq	 ع�c . قبل مباشرة م�ام�م بأداء اليمqن أمام محكمة إقام>;م �دار(ة وال�j 3سلم إش�اد بذلك
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املذ�ور  2009فt	اير  25املؤرخ 89  03-09من القانون رقم  26بطاقة التفو(ض بالعمل وذلك طبقا ألحxام املادة 

  .أعاله

املذ�ور أعاله، با@?ماية القانونية من  03- 09من القانون رقم  27ان قمع الغش بموجب أحxام املادة و(تمتع أعو 

جميع أشxال الضغط أو ال>;ديد ال�j من شأ¾;ا أن 3شxل عائقا 89 أداء م�ام�م، كما يمك»;م طبقا ألحxام املادة 

أعوان القوة العمومية الذين يتعqن  من Gذا القانون 89 إطار ممارسة وظائف�م وعند ا@?اجة، طلب تدخل 28

  .عل�;م مد يد املساعدة عند أول طلب

كما يمكن ألعوان قمع الغش ال�Rوء، عند الضرورة، للسلطة القضائية ا��تصة إقليميا املتمثلة أساسا 89 وكيل 

السار(ة أو النائب العام ع�c مستوى ا�Rلس القضاÒي، طبقا لإلجراءات /ا@Rم�ور(ة ع�c مستوى ا�?كمة و

  .املفعول 

 مxام وصـالحـيــات أعــوان قـمــع الـغــش - /ب

فt	اير  25املؤرخ 89  03- 09يxلف أعوان قمع الغش بمعاينة ا��الفات املنصوص عل�;ا 89 أحxام القانون رقم 

  : من قانون �جراءات ا@Rزائية وال�j تنص ع�c 27املشار إليھ أعاله طبقا ألحxام املادة  2009

املوظفون وأعوان �دارات واملصا@Ê العمومية \عض سلطات الضبط القضاÒي ال�j تناط  ;م بموجب  يباشر"

قوانqن خاصة وفق �وضاع و89 ا@?دود املبWنة بتلك القوانqن و(xونون خاضعqن 89 مباشر¬;م م�ام الضبط 

  ."القضاÒي املو�لة إل�;م، ألحxام املادة الثالثة عشر من Gذا القانون 

�طار، تتمثل امل�مة �ساسية ألعوان قمع الغش 89 مراقبة مطابقة املنتوجات وا@�دمات املوج�ة G 89ذا 

 ال�j للمس>;لك بمقابل أو مجانا و89 مختلف مراحل عملية وضع�ا لالس>;الك، قصد البحث ومعاينة ا��الفات

املادية واتخاذ �جراءات  أو أن ت�?ق ضررا بمصا@?ھ/من شأ¾;ا أن 3شxل خطرا ع�c ÷?ة وأمن املس>;لك و

   :املناسبة @?مايتھ وذلك حسب �جراءات املنصوص عل�;ا 89 القانونية

 املتعلق بحماية املس>;لك وقمع الغش؛ 2009فt	اير  25املؤرخ 89  03-09لقانون رقم  •

املتعلق برقابة ا@Rودة وقمع الغش، املعدل  1990 جانفي 30املؤرخ 89  39-90املرسوم التنفيذي رقم  •

 واملتمم؛

 يتعلق بالتجارة 6لك
	ونية ؛ 2018ماي  10مؤرخ  05-18القانون رقم  •

ا�?دد لشروط مراقبة مطابقة املنتوجات  2005دÌسمt	  10املؤرخ 89  467-05املرسوم التنفيذي رقم  •

 املستوردة عند ا@?دود وكيفيات ذلك؛
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املتضمن القانون �سا"�� ا@�اص املطبق ع�c  2009دÌسمt	  16املؤرخ 89  415- 09يذي رقم املرسوم التنف •

 .العمال املنتمqن إcd �سالك ا@�اصة باإلدارة املxلفة بالتجارة

  .دور أعوان املنافسة و التحقيقات 'قتصادية: الفرع الثاRي

  .الصفة القانونية -/أ

ا�?دد للقواعد املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة املعدل واملتمم و  02-04ون من القان 49حسب ما ورد 89 نص املادة 

املتعلق \شروط ممارسة �oشطة التجار(ة ، يؤGل للقيام بالتحقيقات و  08-04من القانون  30كذا نص املادة 

   :معاينة ا��الفات املتعلقة باملمارسات التجار(ة

   . ص عل�;م 89 قانون �جراءات ا@Rزائيةضباط و أعوان الشرطة القضائية املنصو  -

  .املستخدمون املنتمون إcd �سالك ا@�اصة باملراقبة التا\عون لإلدارة املxلفة بالتجارة -

  .�عوان املعنيون التا\عون ملصا@Ê �دارة ا@Rبائية - 

  .م�ام و صالحيات أعوان املنافسة و التحقيقات 6قتصادية -/ ب

ال�دف من Gذه املراقبة Gو ضمان منافسة نزÓ;ة وشرعية 89 مجال التجارة، مع ا@?رص والس�ر ع�c اح
	ام  إن

القوانqن املنصوص عل�;ا G 89ذا ا�Rال وذلك تفاديا للمعامالت التعسفية املنافية @?ر(ة املنافسة بqن املتعاملqن 

إcd الكشف عن املؤشر والتحقق منھ واملعاقبة عليھ من ، وG 89ذا �طار، Ó;دف تدخل أعوان الرقابة .6قتصاديqن

  .طرف مجلس املنافسة

النصوص   أما بال�سبة لألحxام ال�شر�عية والقانونية 89 ميدان املمارسات التجار(ة واملضادة للمنافسة، تت��ص 89 

 :�ساسية التالية 

  د للقواعد املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة ؛املعدل واملتمم وا�?د 2004جوان  23املؤرخ 89  02-04القانون رقم 

  املعدل واملتمم املتعلق بقواعد ممارسة �oشطة التجار(ة ؛ 2004أوت  14املؤرخ 89  08-04القانون رقم 

  املعدل واملتمم املتعلق باملنافسة ؛ 2003جو(لية  15املؤرخ 89  03-�03مر رقم 

  يتعلق بالتجارة 6لك
	وoي 2018  ماي 10مؤرخ  05-18القانون رقم 
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  مجال التجارة 'لك>�ونية و ا�oزائية  املدنيةآليات ا��ماية Eدار!ة و : ثاRيالاملطلب 

  

�صل إن النيابة العامة 8Å ال�j تقوم بتحر(ك الدعوي العمومية ،ومع ذلك فقد أعطي املشرع إ8d جان�;ا من أصابھ 

أيضا عن طر(ق ما Ìس�� بالدعوي املباشرة ،والدعوي املباشرة 8Å  ،1الدعوي العموميةضرر من ا@Rر(مة حق تحر(ك 

عن طر(ق رفع دعواه املدنية بطلب ) جنحة ،آو مخالفة –جناية ( دعوي جنائية يرفع�ا املضرور من ا@Rر(مة 

   .    2مام ا�?كمة ا@Rزائيةأالتعو(ض عن الضرر ال�j إصابتھ من جر(مة 

حماية املس>;لك 6لك
	وoي 89 مجموعة من باملصا@Ê ا@�ارجية لوزارة التجارة ا@�اص  نص املشرع ع�c عليھ 

  :القوانqن نذكرGا كما ي�8

    

Ìعتt	 أعوان قمع الغش من املوظفqن املنوط  ;م قانونا \عض م�ام الضبط القضاÒي وفقا :أعوان قمع الغش  -  1

، حيث تم تأGيل�م بموجب 3ا@Rزائية، و Ìعملون 89 �دارة املركز(ة و الالمركز(ةمن قانون �جراءات  14ألحxام املادة 

،املتعلق بحماية املس>;لك وقمع الغش، حددت  2009فt	اير  25املؤرخ 89  03-09من القانون رقم  25أحxام املادة 

املتضمن القانون  2009	 دÌسمt 16املؤرخ 89  415-09م�ام�م 89 أحxام الباب الثاoي من املرسوم التنفيذي رقم 

�سا"�� ا@�اص املطبق ع�c العمال املنتمqن إcd �سالك ا@�اصة باإلدارة املxلفة بالتجارة، ع�c غرار ضباط 

  . 4الشرطة القضائية، للبحث ومعاينة مخالفات أحxام Gذا القانون 

  

  

 49منح املشرع ألعوان الرقابة املذ�ور(ن 89 نصت املادة  :أعوان مراقبة املمارسات التجار!ة و املضادة للمنافسة - 2

، التا\عqن ملدير(ات التجارة بالوالية ،صالحية القيام  23/06/2004املؤرخ 89  02-04من Gذا القانون رقم 

 بالتحقيقات ومعاينة ا��الفات ا��لة بقواعد نزاGة وشفافية املمارسات التجار(ة ،املرتكبة من طرف املتدخلqن 89

  ، 09- 11من املرسوم التنفيذي رقم  05حق املس>;لكqن حسب نص املادة 

وح�j يتمكن Gؤالء �عوان من القيام \عمل�م ، يتعqن عل�;م القيام بأداء اليمqن القانوoي وان يفوضوا بالعمل طبقا 

املتعلق  02- 04م من Gذا القانون رق 49كما يحدد نص املادة ، 5لإلجراءات ال�شر�عية والتنظيمية املعمول  ;ا

89 إطار تطبيق Gذا القانون ، يؤGل للقيام : القواعد املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة املعدل واملتمم ع�c أنھب

 :بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحxامھ ، املوظفون 3ªي ذكرGم 

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية املنصوص عل�;م 89 قانون �جراءات ا@Rزائية ، -

                                                           
وعيل حكيم ،دور مصا@Ê وزارة التجارة 89 حماية املس>;لك 6لك
	وoي،مداخلة 89 ندوة وطنية \عنوان �طار القانوoي @?ماية –�ليل بن يوسف /ا   1

  02،ص2018جانفي  31لك
	وoي املنعقد يوم املس>;لك 6
Gندة غز(وي ساعدي ، املسؤولية ا@Rزائية للشر�ات التجار(ة عن جرائم الغش التجار(ة، �لية ا@?قوق والعلوم السياسية ، جامعة  سكيكدة، / د   2

  .229 ،ص 2017عمان ، �ردن ، الطبعة �و8d ،  –ا@Rزائر،  دار ومكتبة ا@?امد لل�شر والتوز�ع 
املتضمن القانون �سا"�� ا@�اص املطبق ع�c العمال املنتمqن إcd �سالك ا@�اصة باإلدارة  2009دÌسمt	  16املؤرخ 89  415-09املرسوم التنفيذي رقم   3

  2009دÌسمt	 سنة 30صادرة 89  75ا@Rر(دة الرسمية عدد املxلفة بالتجارة
  06،ص2018سابق،وعيل حكيم ،مرجع –�ليل بن يوسف /ا   4
  حماز فتحية ،الرقابة القانونية @?ماية املس>;لك من شروط التعسفية 89 عقود 6س>;الك   5
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 املستخدمون املنتمون إcd �سالك ا@�اصة باملراقبة التا\عون لإلدارة املxلفة بالتجارة، -

 �عوان املعينون التا\عون ملصا@Ê �دارة ا@Rبائية ، -

 .ع�c �قل املعينون ل�ذا الغرض 14أعوان �دارة املxلفة بالتجارة املرتبون 89 الصنف  -

 05 – 8918 قانون التجارة �لك
	ونية ا@Rديد رقم  لقد نص املشرع :لك>�وRياملxام الرقابية ��ماية املس�µلك E / أ

حيث نص  ،q35ن ومعاينة ا��الفات 89 املادة 89 الباب الثالث من الفصل 6ول م�ام الرقابية املوردين 6لك
	وني

و املطبقان ع�o� cشطة التجار(ة وحماية  أنھ يخضع املّورد �لك
	وoي إcd ال�شر�ع و التنظيم املعمول  ;ما(

منھ فإّن ���اص املؤGلqن ملعاينة مخالفات Gذا قانون التجارة 6لك
	ونية يتمثلون  36،و طبقا للمادة  1)املس>;لك

89:  

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية املنصوص عل�;م طبقا لقانون �جراءات ا@Rزائية ، -

 .اصة بالرقابة التا\عون لإلدارة املxلفة بالتجارة�عوان املنتمون لألسالك ا@� -

Gذا القانون نفس�ا تلك املتعلقة بال�شر�ع و التنظيم املطبقة و بخصوص أشxال وشروط رقابة و معاينة ا��الفات 

يجب ع�c املورد ع�c املمارسات التجار(ة، شروط ممارسة �oشطة التجار(ة و حماية املس>;لك وقمع الغش، 

oو	
  .، بالولوج إcd توار(خ املعامالت التجار(ة عوان املؤGلqن ملعاينة ا��الفاتي السماح أل �لك

  

  

إن تحر(ك الشxاوي من طرف �ل ��ص لھ : تحر!ك الشlاوي من طرف املس�µلك أمام ا�xoات اWXتصة/ ب

 من قانون �جراءات املدنية و �دار(ة تنص 13صفة و مص�?ة قانونية مكرسة قانونا حسب ما تضمنتھ املادة 

، و تث£ت 2..."ال يجوز ألي ��ص التقا��Û ما لم تكن لھ صفة، و مص�?ة قائمة أو محتملة يقرGا القانون :" بأنھ

لكن املشرع أورد است�ناء يق��Æ بإمxانية رفع الدعوى أمام القضاء من قبل �ل Gذه الصفة لصاحب ا@?ق، 

ع�c أساس أن �ج�زة �دار(ة التا\عة . ��3ص أو Gيئة غq	 صاحبة ا@?ق املعتدى، فنxون أمام صفة غq	 عادية

فرد أن يح�� للدولة ال 3ستطيع بمفردGا حماية املس>;لك الذي يتأثر بxل حركة 89 السوق، و لWس بمقدوره ك

  . 4حقوقھ إال 89 إطار oشاط جمعوي 

  

  

                                                           
  ، سالف الذكر 05- 18من قانون التجارة 6لك
	وoي رقم 35املادة    1
  23/04/2008، صادر بتار(خ 21، يتضمن قانون �جراءات املدنية و �دار(ة، ج ر عدد 25/02/2008، مؤرخ 89 09- 08قانون رقم   2
بجاية، عدد  -لي�c بن عن
	، جمعيات حماية املس>;لك موجودة أو تحتاج إcd وجود، ا�Rلة ��اديمية للبحث القانوoي، جامعة عبد الرحمان مq	ة  3

  186، ص02/2010
،مذكرة لنيل ش�ادة املاس
	 ، �لية ا@?قوق )دراسة مقارنة (  حماز فتحية ،الرقابة القانونية @?ماية املس>;لك من شروط التعسفية 89 عقود 6س>;الك  4

  114،ص 2018-2017،جامعة أدمحم بو قرة  بومرداس ، السنة ا@Rامعية 
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  .Eحالة من طرف املدير الوال¶ي و الوز!ر املlلف�ن بالتجارة: الفرع :ول 

  

�دارة إليقاف املمارسات ال�j يرتك�;ا املتدخلون، إال أ¾;ا ال تتمكن من تحقيق  برغم من السلطات ال�j تتمتع  ;ا -

حماية فعالة @?ماية املس>;لك، فxان لزاما املتا\عة القضائية لتكملة الدور املمنوح لإلدارة، لذلك ي�تج عن �ل 

ه املس>;لك مساسا بحقوق Gذا إخالل بقواعد و نزاGة و شفافية املمارسات التجار(ة ال�j يقوم  ;ا املتدخل اتجا

�خq	، و Gو ما Ìشxل مخالفة جنائية يمكن خالل�ا توقيع جزاء جناÒي ضد مرتك�;ا أمام ا�?اكم ا@Rزائية، تمثل 

89 الدعوى ا@Rزائية أداة قو(ة بيد القا��Û ا@RزاÒي لتوقيع العقاب ع�c ا��الف، وذلك حسب ما نص عل�;ا 


89 الفصل الثاoي تحت عنوان ا@Rرائم والعقوkات 89 نص املادة  05-  18	وoي رقم املشرع 89 قانون التجارة 6لك

دج �ل مورد إلك
	وoي يرفض 6متثال  500.000,00دج إÌ50.000,00  cdعاقب \غرامة مالية من(ال�j نتص  39

ل لxل أرضية يمكن منعھ من الدخو . من Gذا القانون  12و  11إلحدى 6ل
¼امات املنصوص عل�;ا طبقا للمادتqن 

  ).أش�ر 6  الدفع �لك
	ونية ملدة ال تتجاوز 

  

ومن خالل Gذا النص يتوجب ع�c املس>;لك أن Ìسلك�ا ملتا\عة املزود 6لك
	وoي، ف�سري عل�;ا القواعد �جرائية 

  العامة الواردة 89 قانون التجارة 6لك
	وoي و�جراءات ا@Rزائية، إال أ¾;ا تكسب 

نوع من ا@�صوصية من حيث اتصال النيابة العامة بالدعوى، و من حيث دور التحقيق 89 إثبات ا��الفات، و 

  .1دور ج�ات ا@?كم 89 تقر(ر ا@Rزاء

  

3عتt	 النيابة العامة املمثلة 89 وكيل ا@Rم�ور(ة ع�c مستوى ا�?كمة، صاحبة 6ختصاص �صيل 89 سلطة 

، متضمن قانون �جراءات ا@Rزائية 02- 15من قانون رقم  01تحر(ك الدعوى العمومية حسب ما نصت املادة 

، "ن املع�ود إل�;م  ;ا بمقت��Æ القانون الدعوى العمومية لتطبيق العقوkات يحرك�ا رجال القضاء أو املوظفو :"بأن

وkاعتبارGا ممثلة ا@?ق العام، فتحر(ك�ا Ìع�N بداية السq	 ف�;ا بتقديم�ا للمحكمة ا@Rزائية ا��تصة ملتا\عة 

، و 8Å املرحلة �وcd من إجراءات الدعوى ال�j تقوم  ;ا النيابة  2املتدخل ع�c أساس أ¾;ا ج�ة ا¬;ام و متا\عة

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية :( ع�c أنھ من قانون 6جراءات ا@Rزائية  29نص املادة العامة طبقا ل

باسم ا�Rتمع و تطالب بتطبيق القانون، و 8Å تمثل أمام �ل ج�ة قضائية و يحضر ممثل�ا املرافعات أمام 

  ....)ا@�Rات القضائية ا��تصة با@?كم

  

العامة \عد تلق�;ا محضر، أو شxوى أو أية بالغ حسب ما تضمنتھ  تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة

تلقي ا�?اضر و الشxاوى و : "...يقوم وكيل ا@Rم�ور(ة بما يأ3ي:" من قانون �جراءات ا@Rزائية  36املادة 

، أي \عد إبالغ�ا بوقوع ا@Rر(مة من طرف ضباط الشرطة القضائية الذين ل�م م�ام البحث و ..."البالغات

املدير الوالÒي و (حري عن ا@Rرائم، أو بناء ع�c إحالة من طرف �ج�زة �دار(ة املxلفة بحماية املس>;لك الت

                                                           
ن مq	ة ، بو عو8d نصq	ة ، حماية 6قتصادية للمس>;لك 89 القانون ا@Rزائري ، رسالة ماجستq	 ،�لية ا@?قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحما  1

  128، ص2012 – 06 – 21بجاية ، تار(خ املناقشة 
  20، ص1992ملياoي \غدادي موالي، �جراءات ا@Rزائية 89 ال�شر�ع ا@Rزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، ا@Rزائر،   2
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بناء ع�c شxوى من طرف املس>;لك املضرور، او من  أو، ) الوز(ر املxلفqن بالتجارة أو املدير(ات ا@�Rو(ة للتجارة

تبليغ وكيل ا@Rم�ور(ة بوقوع جر(مة من طرف �عوان  فعند ، 1طرف جمعيات حماية املس>;لك ال�j تمثلھ قانونا

ا��تصمون، عن طر(ق ا�?ضر الذي يث£ت وقوع ا��الفة ال�j تمس بمصا@Ê املس>;لك، يقرر 89 اقرب ªجال ما 

  .يتخذه \شأ¾;ا

  

لعقاب تتحقق Gذه ا@Rر(مة بتوفر رك»;ا املادي، املمثل 89 سلوك ا@Rاoي �جرامي الذي جعلھ القانون محال ل

بموجب نص قانوoي صر(ح، و يختلف Gذا السلوك من جر(مة إcd أخرى بحسب طبيع>;ا و نوع�ا و ظروف�ا، 

لذلك يتمثل الركن املادي 89 ال�شاط املوجھ من املزود للمس>;لك \غرض بيع سلعة أو تأدية خدمة، و Ìستوي أن 

  .2ق املس>;لكيxون التعبq	 عن Gذا �يجاب مكتوkا أوال مادام أنھ يتعسف 89 ح

  

يمكن لوكيل ا@Rم�ور(ة 6كتفاء بأدلة �ثبات الواردة 89 ا�?اضر ال�j حررGا �عوان ا��تصون، بإحالة امللف 

 من قانون �جراءات ا@Rزائية ا@Rزائري تنص 333إcd قسم ا@Rنح، و قيامھ باالستدعاء املباشر طبقا لنص املادة 

ترفع إcd ا�?كمة ا@Rرائم ا��تصة بنظرGا أما بطر(ق �حالة إل�;ا من ا@�Rة القضائية املنوط  ;ا أجراء : ( ع�8

، و أما تxليف با@?ضور 334التحقيق و أما بحضور أطراف الدعوى بإراد¬;م باألوضاع املنصوص عل�;ا 89 املادة 

نيا عن ا@Rر(مة، و أما بتطبيق إجراءات املثول الفوري أو Ìسلم مباشرة إcd امل>;م و إcd ���اص املسؤولqن مد

  ،"إجراءات �مر ا@RزاÒي

  

�خطار املسلم بمعرفة النيابة العامة Ìغ�N عن التxاليف با@?ضور إذا تبعھ  :(ال�j تنص ع�8  334و املادة 

Ì ص املوجھ إليھ �خطار بإرادتھ، و ينوه بھ عن الواقعة محل املتا\عة و�ëنص القانون الذي حضور ال cdشار إ

كما يمكنھ أن يخطر ا@�Rات القضائية ا��تصة بمواصلة إجراءات التحقيق 89 حالة عدم ...). Ìعاقب عل�;ا

اكتفاءه بأدلة �ثبات الواردة 89 امللف للنظر ف�;ا، أو يأمر بحفظ�ا بمقرر يxون قابال دائما للمراجعة، و Ìعلم بھ 

  .  3الشا�ي 89 اقرب ªجال

  

Ì م�ور(ة سواء من طرف الضبطية القضائية، أو أعوان الرقابةR@ا وكيل اGيتلقا �jذلك أن ا�?اضر ال �Nع

املxلفون بالرقابة التا\عqن لوزارة التجارة و املصا@Ê ا@�ارجية ال�j تمثل�ا، تقر بوجود مخالفة 3عسفية تمس بحق 

ئمة ، Gذا 89 حال ا��الفات ال�j يرتك�;ا املورد املس>;لك لھ سلطة تقدير ما يتخذه \شأ¾;ا لتمتعھ \سلطة املال 

  6لك
	وoي 89 حق املس>;لك 6لك
	وoي

  

                                                           
  116حماز فتيحة ، القانونية @?ماية املس>;لك من شروط التعسفية 89 عقود 6س>;الك  ، مرجع سابق، ص -  1
  22، ص2002معراج جديدي، الوجq¼ 89 �جراءات ا@Rزائية مع التعديالت ا@Rديدة، ا@Rزائر،   2
  22جديدي، الوجq¼ 89 �جراءات ا@Rزائية مع التعديالت ا@Rديدة ،مرجع سابق، ص معراج  3
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Ìعتt	 الركن املعنوي ل�Rر(مة عبارة عن نية داخلية آثمة يضمرGا ا@Rاoي، و Ìس�� أيضا بالقصد ا@RناÒي أو 

أ غq	 عمدي، و لكن برغم من ا@�طأ ألعمدي و �رادي، و أحيانا أخرى يxون الركن املعنوي ل�Rر(مة مجرد خط

ذلك تقوم املسؤولية ا@Rنائية بال�سبة ل�ذه ا@Rرائم ع�c أساس ا@�طأ غq	 عمدي ،ومن خالل�ا Gذه ا@Rر(مة 

  .ا@�Rات ا��تصة أماميقوم املس>;لك بتقديم شxواه 

  .شكوى املس�µلك : الفرع الثاRي

بل من واجبھ مباشرة الدعوي العمومية من  ا@?اصلة، فطاملا املشرع قد اصبغ الوصف �جرامي ع�c 6ختالالت

  .1خالل التقدم \شxوى إ8d ا@�Rات القضائية ا��تصة

ولكن رغم  �ل النصوص ال�j تحق للمس>;لك تقديم الشxاوي أمام النيابة، إال انھ عمليا تتم أغلب املعاينات 

ذلك إcd عدم تبليغ املس>;لكqن عن Gذه املتعلقة با��الفات التعسفية عن طر(ق فرق املراقبة و يرجع س£ب 

املمارسات التعسفية، فxون املس>;لك طرف ضعيف 89 العالقة التعاقدية، ال يدرك حقوقھ ن�يجة عدم وعيھ و 

  .ج�لھ بحقيقة Gذه الشروط، ف�و Ìعتقد بأن الشروط ال�j يفرض�ا عليھ املتدخل ملزمة و مشروعة

  

  .اية املس�µلكا�oمعيات التعاونية ��م:  الفرع الثالث

وقد ت�8 ظ�ور ا@Rمعيات التعاونية 89 بداية الستWنات من القرن املا��Û،وظ�ور جمعيات حماية املس>;لك ال�j ال 

تحقيق الرkح ولكن Gدف�ا الرئ���W ت�سيق ا@�Rود من اجل توفq	 ا@?ماية والدفاع عن مصا@Ê املس>;لك  إ8d¬;دف 

  .2فر(قيةوتوجد 89 معظم الدول �ورkية والعرkية و� 

وعليھ تبذل جمعيات حماية املس>;لك املعتمدة قانونا مج�ودات كبq	ة من اجل توفq	 ا@?ماية الضرور(ة 

للمس>;لك و رعاية مصا@?ھ، و تتجسد Gذه ا@?ماية باعتمادGا ع�c أسلوب توعوي، يتمثل 89 إعالمھ بمجل 

jحقوقھ، و إرشاده حول أفضل الطرق الس>;الك السلع و ا@�دمات ال �jيحتاج�ا، و تمثيلھ أمام ال�يئات ال �

ت�شط 89 مجال 6س>;الك، باإلضافة إcd اعتمادGا ع�c أسلوب قضاÒي، ممثل 89 حلول�ا محل املس>;لكqن ملباشرة 

، ال�j 4املتعلق با@Rمعيات 1206من القانون العضوي رقم  17وGذه حسب نص املادة ،3حقوق�م أمام القضاء

ا�?اكم ا��تصة حقوق الطرف  أمامالقضاء وتمارس خصوصا  أمامتمثل  إنا@?ق 89 ا@Rمعية ل�ا  أننصت ع�8 

  . 5املدoي

                                                           
 47 -46- 45- 44- 43-40- 39املواد . 232سابق،ص Gندة غز(وي ساعدي ، املسؤولية ا@Rزائية للشر�ات التجار(ة عن جرائم الغش التجار(ة، مرجع/ د   1

  .، سالف الذكر 05-10من قانون التجارة 6لك
	وoي رقم  48 –
  346-345،ص2007دراسة مقارنة ، م�شورات ا@?ل�h ا@?قوقية ،بq	وت ،لبنان،الطبعة �و8d ، –عبد املنعم مو"�� إبراGيم ، حماية املس>;لك / د  - 2
  7، 8، ص ص6/2004ور سلوك املس>;لك 89 تحسqن القرارات ال�سو(قية، مجلة العلوم �oسانية، عدد الطاGر بن Ìعقوب، د  3
  .حماية املس>;لك ا@Rزائري  املتعلق با@Rمعيات 1206القانون العضوي رقم   4
  129بو عو8d نصq	ة ، حماية املصا@?ة 6قتصادية للمس>;لك 89 القانون ا@Rزايري ، مرجع سابق، ص -  5
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لكن واقعيا ح�j و إن �ان القانون قد منح جمعيات حماية املس>;لك حق تمثيل املس>;لك أمام القضاء @?ماية 

  .من الشروط التعسفية، ف�ì ال تقوم  ;ذا الدور و إن �ان ف�و ال Ìعد

فا@Rمعيات ال�j ¬;تم \شؤون املس>;لك 89 \عض  ::ساليب التوعو!ة العامة �oمعيات حماية املس�µلك/  أوال

البلدان العرkية تتجھ إ8d نفس �سلوب املتبع 89 الغرب عt	 توعية املس>;لكqن والسماح ل�م بالتعاقد 89 ظل إرادة 

8 �ساليب  وقائيا وتوعو(ة 89 التحسWس، و فدور ا@Rمعيات حماية املس>;لك يقوم ع� ، 1خالية من العيوب

8d�2عالم و املقاطعة ، بالدرجة 6و. 

    : التحسºس •

Ìعد التحسWس من امل�ام التقليدية @Rميع ا@Rمعيات، و يقصد بھ توعية املس>;لكqن بأخطار املنتوجات 

الوقاية م»;ا، و ال توجھ العملية التحسWسية فقط  6س>;الكية و إعالم�م \شأ¾;ا، باإلضافة إلرشادGم بكيفيات

@Rم�ور املس>;لكqن، بل توجھ أيضا أل÷?اب القرار،  ;دف توعي>;م بأGمية مشا�ل أمن املنتوجات و ا@�دمات، 

 cس ع�Wمعيات لقيام�ا ب�شاط التحسR@ا، و 3عتقد اGيجب عل�;م اتخاذ �jمية �جراءات الوقائية الGو بأ

مة تتمثل 89 جميع املعلومات و معا@R>;ا، ثم oشرGا 89 الوقت املناسب ع�c أوسع نطاق من�Rية علمية محك

 . 3ممكن، عن طر(ق وسائل �عالم نظرا لxو¾;ا تمثل إحدى مظاGر حر(ة التعبq	، و الرأي املكفول دستور(ا

oشاط ا@Rمعيات لكن رغم وجود ت�سيق و 3عاون دائم بqن وزارة التجارة و جمعيات حماية املس>;لك، يبقى 

  .التوعوي و التحس���W محدودا، و لWس باملستوى املطلوب

  

  :Eعالم •

ع�8 املستوي الفردي، فان املس>;لك ا@Rزائري الزال لم Ìستوعب ثقافة قانون السوق وال يملك إال القليل من 

  . 4املعلومات عن موصفات ومقايWس�ا وجدواGا 6قتصادية وال مستو(ات �مان والسالمة املتوفرة ف�;ا

ر املعلومات والتحليل و6ختبارات ومن اجل Rë3يع املس>;لك 3عمل ا@Rمعيات حماية املس>;لك ع�8 جمع وoش

واملقارنات املتعلقة بالسلع وا@�دمات وكيفية استعمال�ا من قبل املس>;لكqن من خالل صدارة ا�Rالت والدور(ات 

العلمية عt	 وسائل �عالم وoشرات ومطبوعات واعدد برامج إعالنية وإذاعية معدة للبث أو ال�شر عt	 وسائل 

  . 5شر�عات املعمول  ;ا 89 القانون �عالم ،وذلك وفق لل�

                                                           
  349دراسة مقارنة ، مرجع سابق،ص –عبد املنعم مو"�� ابراGيم ، حماية املس>;لك /د  1
  .G234ندةغز(وي ساعدي ، املسؤولية ا@Rزائية للشر�ات التجار(ة عن جرائم الغش التجار(ة، مرجع سابق،ص/ د   2
ن 6قتصادي و البWئة، تصدر عن مخt	 القانون 6قتصادي و يوسف جيال8d، 6تصال \شأن مخاطر املنتوجات و ا@�دمات 6س>;الكية، مجلة القانو   3

  11، 10، ص 2/2009جامعة وGران، عدد  -البWئة
قانون املقارن  ش�يدة قادة ، التجرkة  ا@Rزائر(ة 89 حماية املس>;لك بqن طموح وتطور النصوص وافتقاد آليات تطبيق�ا ،  مقالة 89 ا�Rلة ا@Rزائر(ة لل/ د .ا  4

  25ص 2014ا��t	 القانون املقارن ، �لية ا@?قوق والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، العدد 6ول   ، صادرة عن
  348دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص –عبد املنعم مو"�� ابراGيم ، حماية املس>;لك /د   5
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يقصد بھ توعيھ املس>;لكqن 89 مجال 6س>;الك، ففي فرoسا مثال ثمة مجاالت متخصصة 89 إعالم املس>;لكqن عن 

السلع و ا@�دمات ال�j تتعرض للغش و ال
¼و(ر 89 مقوما¬;ا ا@RوGر(ة، كما 3عمل Gذه ا@Rمعيات ع�o cشر ثقافة 

رشادGم فيما يخص كيفية اختيارGم للمواد املراد شراءGا، مثال ذلك ا�Rلة الفرoسية ، و إ1جماعية للمس>;لكqن

، كما تلك ا@Rمعية حق إصدار oشر(ات، وثائق إعالمية، مجالت، ومطو(ات Que Choisir "2"ال�j تحمل عنوان  

ور، القيم، الثوابت شرط أن تxون ال�شرة الرئWسية باللغة العرkية، و ل�ا عالقة  ;دف�ا 89 ظل اح
	ام الدست

  3الوطنية، و القوانqن املعمول  ;ا

فنحتاج م�مة جمعيات حماية املس>;لك متوقف ع�c مدى قدر¬;ا ع�c التأثq	 ع�c الرأي العام، و لن يتحقق ذلك 

 8óمثال تقوم ب�نظيم حصص إذاعية و تلفز(ونية لرفع مستوى الو �ìو(ن و إعالم 89 نفس الوقت، ل�ذا فxدون ت

س>;لك، كما تنظم ملتقيات، ندوات و �ل اللقاءات املرتبطة ب�شاط�ا دون عراقيل، و Gو ما تضمنھ نص لدى امل

  .  4، املتعلق با@Rمعيات06-12من قانون رقم  24املادة 

  :حق املقاطعة •

 3عد Gذه الوسيلة بمثابة إضراب عن الشراء، حيث تقوم ا@Rمعيات بحث املس>;لكqن بالتخ�8 عن اقتناء املنتوج

الذي ث£ت خطورتھ ع�c ÷?>;م، و عليھ فاملقاطعة ال تتضمن فقط oشر معلومات انتقاديھ للمنتوج كما Gو 

،وقد تم 5ا@?ال بال�سبة ل�?مالت ضد �ش�ار، و إنما تتضمن أيضا حث املس>;لك ع�c عدم اقتناء املنتوج 

  .8 مقاطعة املنتجات الt	يطانية9" غاندي" اعتماد Gذا املبدأ بناء ع�8 ما طبقھ الراحل الزعيم الراحل 

لكن ا@?قيقة 8Å ح�j لو أن املشرع ا@Rزائري قد منح ا@Rمعيات Gذه امل�ام، ف�ì 89 �غلب ال تقوم  ;ا كما ي�ب8% 

Gذا من ج�ة، و من ج�ة أخرى و أن قامت ب�شاط�ا التحس���W للمس>;لك ال تصلھ املعلومة و يبقى يج�ل 

م حضوره امللتقيات، و �يام الدراسية التحسWسية ال�j تقوم  ;ا سواء حقوقھ، و يرجع الس£ب 89 ذلك لعد

  .ا@Rمعيات أو مدير(ة التجارة، ا@?صص �ذاعية و التلفز(ونية

  

  ::ساليب القضائية/ ثانيا 

                                                           
  عنابھ،  - جامعة بأ�8 ا��تار -القانونية، �لية ا@?قوق نور الدين بوتوش�ت، دور جمعيات حماية املس>;لك 89 ضمان امن املس>;لك، مجلة العلوم   1

  129 -128،  ص 12/2008عدد 
2  Calais-Auloy (j), les actions en justice des associations de consommateurs, RDS,1988, 

Rزائر(ة للعلوم القانونية 6قتصادية و السياسية، �لية زاGية حور(ة "�� يوسف، حماية املس>;لك من �ش�ار التجاري املظلل، مقالة 89 ا�Rلة ا@: انظر  3

  198، ص2010/ 4ا@Rزائر، عدد  -بن عكنون  -جامعة يوسف بن خده - ا@?قوق 
  15/02/2012، متعلق با@Rمعيات، ا@Rر(دة الرسمية ، صادر بتار(خ 12/01/2012، مؤرخ 89 06- 12قانون رقم  4
  12املنتوجات و ا@�دمات 6س>;الكية،  مرجع سابق، صيوسف جيال8d، 6تصال \شأن مخاطر   5
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منح املشرع ا@Rزائري ا@Rمعيات حق تمثيل املس>;لك أمام القضاء، �ون Gذا �خq	 89 الغالب ي
	دد 89 املطالبة 

بحقوقھ بنظر للتفاوت 6قتصادي املوجود بWنھ و بqن املتدخل، لذلك فا@Rمعية بما تملكھ من إمxانيات تxون 

cمعيات  قادرة ع�R@نما اWاملس>;لك، ب cون ثقيلة ع�xقد ت ��Û8 عليھ، باعتبار أن نفقات التقاóمقاضاة املد

من املساعدة املادية من الدولة أو الوالية أو  املع
	ف ل�ا باملنفعة العمومية بإمxا¾;ا ذلك، ن�يجة استفاد¬;ا

  .البلدية

يمكن ل�Rمعية معينة :" املتعلقة با@Rمعيات ع�c أنھ 06-12من قانون رقم  34وذلك حسب ما نصت عليھ املادة 

أو منفعة عمومية أن 3ستفيد من إعانات ومساعدات /3ع
	ف ل�ا السلطة العمومية أن oشاط�ا ذو صا@Ê عام و 

وتحدد ...الدولة آو الوالئية أو البلدية و�ل مساGمة أخرى سواء �انت مقيدة أو غq	 مقيدة \شروط مادية من

، وأخq	ا وkما إن مسؤولية "شروط وكيفيات 6ع
	اف بالصا@Ê العام أو املنفعة العمومية عن طر(ق التنظيم

ية ،لذلك يمكن القول ع�8 انھ حماية املس>;لك 8Å مسؤولية جماعية ،وفردية، وعامة، وخاصة ،وأGلية ،وحxوم

  .يجب ع�8 ا�Rتمع العمل ع�c حماية املس>;لك
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  .'لك>�ونيةطبيعة اWXالفات املتعلقة بالتجارة : املبحث الثاRي

إذا �انت التجارة 6لك
	ونية وسيلة Gامة للوصول إcd أسواق العالم 89 أسرع وقت ممكن وkأقل مج�ود و أدoى 

أمام Gذه التجارة 6لك
	ونية تحديات ومعوقات، إذ ترتب عن �Gمية امل
¼ايدة ل�ا ظ�ور مشا�ل تxلفة، فان 

عملية وقانونية تتعلق بفروع القانون ا��تلفة �القانون املدoي والقانون التجاري والقانون الدو8d ا@�اص، بصفة 

داءات إجرامية م
¼ايدة ع�c نحو Ó;دد خاصة 89 القانون ا@RناÒي إذ أصبحت التجارة 6لك
	ونية عرضة العت

التنمية 6قتصادية، مما أدى إcd ضرورة إقرار ا@?ماية خاصة للتجارة 6لك
	ونية للتصدي ل�Rر(مة املعلوماتية 

  .ال�j ¬;دد ال�شاط التجاري الذي يتم عt	 وسائل 6تصال و خصوصا 6ن
	نت

  .ال�شرBع العام p@طبيعة اWXالفات املتعلقة بالتجارة 'لك>�ونية  ::ول املطلب 

بما أن جل ا��الفات املتعلقة بالتجارة 6لك
	ونية تxون ع�c مستوى العقد الذي عرفھ املشرع ا@Rزائري 89 املادة 

ا��اطر ح�j قبل املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية حيث تxلم املشرع عن Gذه ا��الفات و  05-18من القانون  06

  :89 ما ي�8صدور القانون ا@�اص بالتجارة 6لك
	ونية خاصة 89 جانب العقود 

   

يصنف ما �خطار م»;ا من العديد  على وoي اإللكترينطوي العقد 6لك
	وoي : وRيالتعاقد اإللكترمخاطر  - 1

يxون Ë?ي>;ا جرائم  Ìشxلما م»;ا و3ستوجب حماية مدنية، وضمن  ا��اطر ال�j تمس حقوق املس>;لك 

  :ي�8لتفصيل فيما سن�ناولھ باوھذا ما املس>;لك و تحتاج اcd حماية 

  

وoي  تلك ال�j يxون اإللكتريتعرض ل�ا املس>;لك أن من ا��اطر ال�j يمكن   :املدRياألخطار ذات الطابع  -أ

م سلوكھ  بالغش أو ما يتسكثq	ا والذي ،العالقة التعاقدية  يفالطرف األخر الذي يمثل التاجر مصدرGا   

، ونيةالشبكات اإللكتر�اخ
	اق  الغq	خطرا من ك كما قد يواجھ املستهل، التحايل أو التدليس قبل املستهلك

  1قد دفعاالتعا اcdلط يدفعھ غ89   ايقاع املس>;لك منما يتضمنھ  ونطاق العقد  يفواإلعالن الدعاية فضال عن 

ا@�دمات و باملقابل و جات للمنتونھ بحاجة دائمة لكوالطرف �ضعف ھو  وoياإللكتراملس>;لك كون ضافة إcd إ

إcd ج�لھ بما إضافة مقارنة بالباÒع، التقنية ضعف قدرتھ أو سعار، واألحقيقة ا@Rودة عن نقص املعلومات لديھ 

 نيةمدتحتاج إcd 3عو(ضات أضرار جسيمة تجاوزات لتظليل املس>;لك و إ@?اق التجار من يقوم بھ أن يمكن 

وoي و اإللكترمية، التحكم 89 ج�ازه ألغراض إجراحسابھ، استعمال بياناتھ كسرقة أموال من للمس>;لك، 

احتيال و غش و نصب جرائم Ë?ية فيكون الدعايات املضللة جراء وقوع املس>;لك خطر ضافة إcd إ...غq	Gا

  .للمستهلك �افية  Gذا يحتاج إcd توفq	 حماية جنائية كل تكبده خسائر جسيمة أخطاء و وسرقة 

وoي اإللكترللمس>;لك الكافية ا@?ماية ال توفر مات العقدية الكالسيكية أن نظرية اإللتزامالحظة Gامة إبداء مع 

نھ لھ قاصرة كوحماي>;ا وعليھ فإن 89 العقد إليھ كطرف تنظر فهي 3عرف لفظ مس>;لك ، ال خq	ة األGذه ألن 

                                                           
  ص10،  2004،   اإلسكندرية، امعيجلدار الفكر ا، ايتها القانونيةمحالتجارة اإللكترونية و، عبد الفتاح حجازي  1
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خصوصية 89 من وoي مع ملا  G 89ذا ا�Rال اإللكترملزود بqن اوية بWنھ توازن القوى اإلقتصادخاضع لعدم 

ضرورة إضافة إcd . كمس>;لكال املدoي يح�� املس>;لك كمتعاقد القانون Gذا يجعل كل العقد مراحل إبرام 

ى إضفاء صبغة خاصة  ى قدرة املس>;لك فيھ وoي الذي  تنعدم اإللكترالعقد عل ى معاينة املبيع عل أو حقيقتھ عل

  . واحد زود 89 مجلس مع املاإللتقاء 

  :خالل ما ي�8 من ا@Rزائري القانون إcd إشxال ا@?ماية املقررة  89 وعليھ فنستعرض 

ي�بادل أن يتم العقد بمجرد  ": املدoي ا@Rزائري من القانون  59 املادة ألحxامتطبيقا  :ا��ماية املدنية - /أ 

 	qن عن إرالطرفان التعبqتقابل �يجاب وعليھ  "نية القانوخالل بالنصوص دون اإلادت�;ما املتطابقت �jفم

  .القانونالعقد بقوة قام ن
	نت اإلعt	 شبكة والقبول 

ى اإلا@Rزائري ع املشرنص لقد      م التنفيذي رقاملرسوم بموجب إقتصادي ن
	نت ك�شاط ألول مرة عل

استغالل�ا املعدل ون
	نت األمة خدمات إقاكيفيات شروط وبضبط املتعلق  1998أوت  25 املؤرخ 98-257   

  بموجب وھو  2000 أكتوkر 14أوت  يفاملؤرخ  307 -2000قم رالتنفيذي املرسوم بموجب 

ال  4املادة    ��اصاألس�ثمار أمام اإلباب بل فتح با@�Rسية ا@Rزائر(ة، ضرورة التمتع يقصد وھنا 

  ا@Rزائري للقانون جن�h مع إخضاعھ األس�ثمار الباب لإلا@Rزائري و منھ يفتح للقانون املعنو(ة ا@�اضعة 

ى ر\عد ا@?صول  الت من الوزير خصة عل التصا Gذا حظ أن املالوية املسبقة، اإلداربة لفرض الرقااملxلف با

  مقتضياتويتما��� ال ية راإلدافرض الرقابة أن نيا، إضافة إcd إلكتروالتعاقد طرق لم ينظم القانون 

  .غq	 خاضع للقانون ا@Rزائري املزود فيها يxون من عقود يخص ما يt	مھ ال�ëص فيما حماية املس>;لك خاصة 

  :خالل ما ي�8من املدoي مالمح للتعاقد 6لك
	وoي القانون نلمس 89 و Gذا 

   1املدoيمن القانون  1مكرر  323ونية بنص املادة اإللكترتناول املشرع ا@Rزائري نظام الكتابة    

ى الورقوoي  �اإلثبات  بالكتابة  الشكل اإللكتر يفبة لكتاثبات بااإلÌعتt	 : " بقول�ا    ..."عل

  

  :ا��ماية ا�oزائية - /ب 

  :89 ما ي�8لھ القوانqن املتممة و املكملة و oعا@ý اشxال ا@?ماية املقررة 89 قانون العقوkات 

  

  

  1 –  @p قانون العقوبات:  

ى Ìعاقب  ئل ساوتقوم ا@Rر(مة  باستعمال إذ قانون العقوkات، من  372جر(مة النصب بموجب املادة القانون عل

ى س�يالء واإلحتيالية  اإلاملناورات أو بة الصفات الكاذانتحال أو الغش والتدلWس   قيام العالقة مال الغq	 مع عل
                                                           

  95ص، 2008مصر، دار الكتب القانونية، ينالتعاقد اإللكترو يفاية املستهلك مح، دمحبدر أسامة أ  1
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التجارة النصب 89 فصور مية، النتيجة اإلجراتحقق وسلب مال الغq	 و التدلWس ئل ساوبqن السببية 

  :1أش�رGاحصر ل�ا ال نية اإللكترو

  

 ھاغq	وبة ت الكاذنااإلعالباستخدام لسلعة يج الترومقلدة، الترويج لسلعة الش�q	ة، اقع املواسم أحد انتحال 

بة فإن الصعواحتيال من املس>;لك لھ يتعرض أن ملا يمكن لنسبة باافرة متوھنا ا@?ماية ا@Rزائية نت �اإن و

اللكترGذه �خq	ة 89 مجال أن يمة مع العلم للجركمن 89 اثبات الوقاÒع املادية ت Òع ھي وقاونية التجارة ا

تحديد أي سناد املادي اإلصعوkة لإضافة ، �ثبات89 علمية خاصة نية تحتاج إcd تقنيات الكتروضية إفترا

  .بة م�j �ان خارج ا@Rزائرتزداد الصعووما ي�تحل أسماء وGمية غالبا خq	 األGذا للمزود كون ال�و(ة ا@?قيقة 

  

املعا@Rة   بأنظمةاملساس للمعاقبة على جرائم Gذا و خصص املشرع ا@Rزائري 89 القسم السا\ع مكرر 

طيات بالقانون  ونيةاإللكتر خالل نصوص Gذا القسم يمكن من  2006دÌسمt	  20املؤرخة 89  25- 06قم رللمع

 cdن إqة و إ@?اق نظم معاقبة امل�سللR@ذا النوع من �فعال، أضرار املعاG ية?Ë ان املس>;لك� �jفم 	qبالغ

  .مكرر و ما \عدGا 394يح�� بنصوص املواد 

  

  :لقانون العقوباتة p@ القوان�ن املكملة و املتمم  - 2 

بموجب التفاوض ما 3س�� بمرحلة أو ح�� املشرع ا@Rزائري املس>;لك ا@Rزائري 89 مرحلة ما قبل التعاقد   

العقد، و يxون ذلك بضمان حقوق املس>;لك 89  إبرامبحماية املس>;لك مرحلة سابقة ع�c  املتعلق 03-09القانون 

ال  ما يل�;او  09إلزامية امن املنتوج املادة  و ما  17املس>;لك 89 املادة إعالم ضرر، و إلزامية أي ت�?ق باملس>;لك بان 

الرغم من عدم نص وعلى يتعلق بالبيع قبل التعاقد،  يل�;ا و يxون 6ل
¼ام امل*� ب�بصq	 املس>;لك عن �ل ما

 cزائري ع�R@نت  �عالماملشرع ا	
ال6لك
	وoي  عt	 شبكة 6ن طبيقھ  للنصالعام املع�N  أن إ على Ìسمح بت

89 مجال  أماالثمن،  أوا@�دمة  أوالتعامالت 6لك
	ونية لكن 89 العقود التقليدية يxون 6ل
¼ام يتعلق باملنتج 

ال أن املسبق، إلعالم باو تxون متوافرة الك
	ونيا و \شxل تفصي�8 أن املعلومات يجب فإن 6لك
	ونية التجارة  إ

  .6ف
	ا��Û اإلعالم  يفعن التفصيل املفروض 3غ�N عادي التعاقد الاملعاينة ا@?قيقية 89 

  

ية الذي يفرض التجاراملتعلق باملمارسات  02- 04: رقم القانون خالل املستهلك من حماية  املشرع وفركما 

 املمارسات التدلWسيةكل منع و ية وشروط البيع لتحقيق الشفافية التجارالتعر(فات و  باألسعاراإلعالم 

الية التجارمات العالتقليد أو منافس، إقتصادي املشوGة لعون ت ناإلعالاملمارسات غq	 ال½¼Ó;ة باو ش�ار وأنواع ا

ال89 العقود الشروط التعسفية  أشxالكما منع املشرع التضليلي    .س>;الكيةا

  

                                                           

  زائريجلا يناملتضمن القانون املد75-58املعدل واملتمم لألمر رقم يونيو  20ؤرخ 89 امل  01-05القانون   1
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  p@ القانون  طبيعة اWXالفات املتعلقة بالتجارة 'لك>�ونية  و العقو£ات املقررة لxا: املطلب الثاRي 

  .املتعلق بالتجارة 'لك>�ونية  18-05

  

تم إخضاع املراقبة واملعاينة للمخالفات املنصوص عل�;ا G 89ذا القانون إcd �حxام الواردة 89 ال�شر�عات 

املعدل و   02-04   والتنظيمات املعمول  ;ا سيما املتعلقة باألoشطة التجار(ة  التقليدية املذ�ورة 89 القانون 

املعدل و املتمم املتعلق \شروط ممارسة �oشطة التجار(ة إضافة إcd  حماية املس>;لك  08-04املتمم و القانون 

ا@�اص بالقواعد العامة  05-18من القانون  G ،35ذا ما نصت عليھ املادة 03-09وقمع الغش 89 القانون 

يخضع املورد 6لك
	وoي لل�شر�ع و  "ل من ا@Rرائم و العقوkات املتعلقة بالتجارة 6لك
	ونية 89 الفصل �و 

  ."التنظيم املعمول  ;ما املطبقqن ع�o� cشطة التجار(ة و حماية املس>;لك 

فصل ثاoي 89 باب ا@Rرائم و العقوkات و ال�j تضم  05- 18ز(ادة ع�G cذا خصص املشرع ا@Rزائري 89 القانون 

  :القوانqن املعمول  ;ا سالفة الذكر مخالفات و عقوkات لم تتضم»;ما 

 3صنف املشرع �ل عرض بيع، أو بيع عن طر(ق 6تصال 6لك
	وoي للمنتجات املذ�ورة 89 املادة  37ففي املادة  -

من نفس القانون و املتمثلة 89 لعب القمار و الرGان و اليانصWب ، املشروkات الكحولية والتبغ ، املنتجات 

ت ال�j تمس بحقوق امللكية الفكر(ة أو  ، الصناعية أو التجار(ة �ل سلعة أو خدمة نية ، املنتجاالالصيد

  .محظورة  بموجب ال�شر�ع املعمول بھ  وكذا �ل سلعة أو خدمة 3ستوجب إعداد عقد رس��

دج، و إمxانية غلق القا��Û للموقع من  ش�ر واحد   1000000 إcdدج  200000كمخالفة Ìعاقب عل�;ا \غرامة من 

 cdأش�ر 6إ.  

العتاد والتج�q¼ات واملنتجات  يفنصت ع�c ان �ل معاملة عن طر(ق 6تصاالت 6لك
	ونية  8938 املادة  -

أو ا@�دمات �خرى ال�j من شا¾;ا املساس /،كذا �ل املنتجات و  ساسة ا�?ددة عن طر(ق التنظيم املعمول بھحلا

بمصا@Ê الدفاع الوط�N و النظام العام و �من العمومي 3عد مخالفة ألحxام Gذا القانون و Ìعاقب عل�;ا \غرامة 

  .غلق املوقع من طرف القا��Û  إمxانيةدج مع  2000000 إcdدج  500000من 

  

املتعلقتqن بالعرض التجاري 6لك
	وoي املقدم و   12و  11: نصوص عل�;ا 89 املادتqن أما مخالفة 6ل
¼امات امل -

 إcdدج  50000\غرامة من   39املراحل ال�j تمر  ;ا الطلبية من طرف املورد 6لك
	وoي فيعاقب عل�;ا بنص املادة 

  .أش�ر   6دج مع إمxانية 3عليق نفاذ منصات الدفع 6لك
	وoي ملدة ال تتجاوز  500000

ا@�اصة  34و   32و 31و 30دج �ل من يخالف أحxام املواد  500000دج إÌ :50000  cdعاقب \غرامة مالية من

  .باإلش�ار 6لك
	وoي

ترو(ج أو رسالة ذات طبيعة أو Gدف تجاري تتم عن طر(ق  أوع�c إجبار(ة تلبية �ل إش�ار  30حيث نصت املادة  

  :     8Å 6تصاالت 6لك
	ونية ملقتضيات 
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  .أن تxون محددة بوضوح كرسالة تجار(ة أو إش�ار(ة -

  . أن 3سمح بتحديد ال�ëص الذي تم تصميم الرسالة @?سابھ– 

  .  داب العامة والنظام العامآلتمس باال أ -

أن تحدد بوضوح ما إذا �ان Gذا العرض التجاري Ìشمل تخفيضا أو مxافآت أو Gدايا، 89 حالة ما إذا �ان Gذا  –

  .ض تجار(ا أو تنافسيا أو ترو(جياالعر 

  .غامضةال عرض التجاري لWست مضللة والتأكد من أن جميع الشروط الواجب اس�يفاؤGا لالستفادة من ال -

  

عن طر(ق ا 31و نصت املادة  ع�c إرسال الرسائل  عتمادا  لك
	ونية بأي إلت االتصاالع�c منع 6ست£يان املباشر ا

عن طر(ق ملي8s لم يبد موافقتھ اشxل من ، باستعمال معلومات ��ص طب سبقة لتلقي است£يانات مباشرة 

ع�c وجوب وضع منظومة الك
	ونية Ìسمح من خالل�ا لxل ��ص  32لك
	وoي و املادة إلتصال االا نصت كذلك 

أما .مt	رات أوبالتعبq	 عن رغبتھ 89 عدم تلقي أي إش�ار منھ عن طر(ق 6تصاالت 6لك
	ونية ،دون مصار(ف 

لك
	ونية لxل منتوج أو خدمة إلت االتصاالفنصت ع�c  منع oشر أي إش�ار أو ترو(ج عن طر(ق ا  34املادة 

عن طر(ق ا   .لك
	ونية بموجب ال�شر�ع والتنظيم املعمول  ;ماإلت االتصاالممنوعة من ال�سو(ق 

  

ع�c املورد 6لك
	وoي يخالف أحxام املادة  41املادة  ع�c وجوب حفظ �Rالت ا 25تضمنت الغرامة  ل�j نصت 

 20000املعامالت التجار(ة املنجزة و توار(خ�ا و إرسال�ا الك
	ونيا إcd مركز الوط�N لل�Rل التجاري، \غرامة من 

 cdدج 200000دج  إ. 

  

ع�c مقرر من وزارة التجارة، تقوم بتعليق  أما بال�سبة لل�يئة املؤGلة ملنح أسماء النطاق 89 ا@Rزائر، فبناءا 

لفوري ل��Rيل أسماء النطاق ألي ��ص طبي8s أو معنوي متواجد 89 ا@Rزائر، يق
	ح توفq	 سلع و خدمات ا

عن طر(ق 6تصاالت 6لك
	ونية من دون R�3يل مسبق 89 ال�Rل التجاري، وذلك إcd غاية 3سو(ة الوضعية، 

  .42حسب نص املادة 

عقوkة غـلق ا�?ل  ع�c ذلك فان �ل ا��الفات ال�j تxون تحت طائلة  ف�موم ال�شر�ع املتعلق  بممارسة مبز(ادة 

oشطــة التجار(ة ،يتم 3عليق R�3يل أسماء نطاق املورد 6لك
	وoي \شxل تحفظي من طرف ال�يئة املxلفة ألا

ع�c مقرر من وزارة التجارة كما Gو 89 املادة  ، وال يمكن ان تتجاوز مدة التعليق التحفظي 43سالفة الذكر بناءا 

  .يوما )30(السم النطاق ثالثqن  

  

عن  20كما تناول Gذا القانون الشق ا@�اص بالفاتورة 89 املادة  منھ، حيث أشارت إcd إن �ل بيع أو تأدية خدمة 

عداد فاتورة من طرف املورد 6لك
	وoي 3سلم  طر(ق 6تصاالت 6لك
	ونية من قبل املورد 6لك
	وoي 8Å محل ا

املتعلق باملمارسات  G04-02ذه املادة طبقا الحxام القانون  إcd املس>;لك 6لك
	وoي، و Ìعاقب �ل من يخالف

  .05-18من نفس القانون  44التجار(ة وGذا  بنص املادة 
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وتم تكييف العقوkات ع�c مخالفة Gذا القانون مع تلك املطبقة 89 ا�Rال التجاري، وتم اعتماد مبدأ 3سو(ة  -

رامة الص�Ê دون املساس بحقوق الÎ?ايا 89 املطالبة ا��الفات ذات العالقة بالتجارة �لك
	ونية عt	 غ

  . بالتعو(ض

اcd ال�Rوء إcd غرامة الص�Ê مع ���اص الذين يتم متا\ع>;م ع�c  36و يجب ع�c �عوان املذ�ور(ن 89 املادة 

  .أساس ا��الفات الواردة G 89ذا القانون ما Ìعتt	 وسيلة فعالة لتجنب ال½¼اعات وإثقال �اGل العدالة

 89 Êمنع تنفيذ غرامة الص� cوتكر�سا ملبدأ الصرامة 89 تطبيق القانون وخدمة املص�?ة العامة أكد القانون ع�

ا��الفات املتعلقة ب£يع املنتجات املمنوع بيع�ا إلك
	ونيا �التبغ و�دو(ة واملنتجات الÌ �jعد �تجار  ;ا أصال 

9 Êالص� cdوء إRأو �من أو النظام العامجر(مة �ا��درات كما ال يمكن ال� �N8 حال املساس بالدفاع الوط .  

مليون دينار  2دينار و 50 000و م��ص ا��الفات و العقوkات تبعا لطبيعة ا@Rرائم  فان الغرامات ت
	اوح بqن  -

 تضاف إل�;ا إلغاء ال�Rل التجاري وإغالق املوقع وGذا دون �خالل بتطبيق عقوkات أك×	 صرامة منصوص عل�;ا

  . 89 ال�شر�ع الساري 

وkاإلضافة إcd ذلك ينص املشروع ع�c أن املعامالت ا�?ظورة 8Å تلك ال�j تتعامل مع ألعاب الصدفة والرGان 

واليانصWب واملشروkات الكحولية والتبغ واملنتجات الصيدالنية واملنتجات ال�j تن>;ك حقوق امللكية الفكر(ة أو 

  . الصناعية أو التجار(ة

أي معاملة إلك
	ونية للمواد واملعدات واملنتجات ا@?ساسة ال�j تحددGا اللوائح السار(ة وكذلك أي كما يحظر 

  . منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر ع�c مصا@Ê الدفاع الوط�N والنظام العام والسالمة العامة

ال�ëصية لھ وال
¼ام  و(لزم Gذا القانون املورد �لك
	وoي ع�c ا@?صول ع�c موافقة املس>;لك قبل جمع البيانات

املورد �لك
	وoي بالس�ر ع�c أمن نظم املعلومات ال�j قام بجمع�ا با@�ضوع إcd أحxام تنظيمية و3شر�عية 89 

و(ل
¼م املورد �لك
	وoي بموجب Gذا القانون بإعالم املس>;لك بصفة واË?ة ومعلومة مف�ومة   Gذا ا�Rال،

قانون تجاه املس>;لك  ;دف التطبيق ا@Rيد لالل
¼امات التعاقدية سواء ومقروءة والتأكيد ع�c مسؤوليتھ بقوة ال

 . تم تطبيق�ا من طرف املورد أو من طرف مقدمي خدمات آخر(ن

توفq	 الشروط التعاقدية للمس>;لك �لك
	وoي : ووفقا للنص يمر طلب املنتج أو ا@�دمة بثالث خطوات إجبار(ة 

و(حدد القانون أيضا  . �خq	ة وتأكيد �مر الذي يؤدي إcd 3شكيل العقدوالتحقق من تفاصيل �مر الذي تصدره 

  . املعلومات �لزامية ال�j يجب احتواؤGا 89 العقد �لك
	وoي
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و فيما يتعلق بال
¼امات املس>;لك �لك
	وoي ينص النص ع�c أنھ ملزم بدفع الثمن املتفق عليھ 89 العقد 

  . الوثيقة�لك
	وoي حاملا يتم 3شكيل Gذه 

و(
	تب عن �ل بيع للمنتوج أو تقديم @�دمة إلك
	ونية إعداد فاتورة أو �ل وثيقة إلك
	ونية من طرف املورد 

  . �لك
	وoي 3سمح للمس>;لك بالتحقق من خدماتھ عt	 6تصاالت �لك
	ونية

  . آجال ال�سليمو(مكن للمس>;لك بموجب Gذا القانون أيضا أن Ìعيد السلعة 89 حال لم يح
	م املورد 
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  :ا�Wاتمة

أي التجارة  -ال Ìع�N أ¾;ا  05-18إن وجود �طار القانوoي للتجارة 6لك
	ونية 89 ا@Rزائر \عد صدور القانون 

س�شxل إضافة إcd 6قتصاد الوط�N مستقبال ، إذ إلنجاح التجارة 6لك
	ونية 89 ا@Rزائر ع�c  –6لك
	ونية 

التدفق الضíيل  إذارض الواقع البد من توافر شروط معينة و لعل أول Gذه الشروط تتعلق بتدفق 6ن
	نت ،

شبكة 89 \عض املناطق �خرى وعدم تxافؤ لالن
	نت 89 \عض املناطق ا@Rنوkية ،وح�j الشمالية و اoعدام ال

  .الفرص بال�سبة للمواطنqن قد Ìشxل احد العوائق أمام التجارة 6لك
	ونية 

  

أما الشرط �خر فيتعلق بالدفع 6لك
	وoي ،فالتجارة 6لك
	ونية لن تصبح واقعا معاشا ما لم تتكيف البنوك 

Gو أمر يتطلب ،إصالحات اقتصادية و مالية عميقة تمس  مع التطورات التكنولوجية الÌ �jش�دGا العالم و

تف��Æ إcd إصالحات مصرفية و تحر(ر للتجارة،و Gو ينعكس ع�c سوق : " املنظومة 6قتصادية برم>;ا بحيث

8dل آxونية \ش	
  ".التجارة 6لك

  

ملعلوما3ي ،و(جب كما يجب 3عميم ثقافة الدفع عن \عد لدى مواطنqن الذين ال يزالون متخوفqن من النظام ا

@?ماية التجار من القرصنة 6لك
	ونية وضمان تxو(»;م لالرتقاء بمستوى  �جراءاتمز(د من  إضفاء أيضا

  .التعامالت التجار(ة 6لك
	ونية 

  

حيث اع
	ف ا��تصqن 89 مجال التجارة 6لك
	ونية بان ا@Rزائر 3عرف تخلفا م�?وظا 89 مجال التجارة 

ة بدول ا@Rوار، و يبدوا أن ا��تصqن 89 القانون لم Ìستل�موا من التطورات الكبq	ة ا�?ققة 89 6لك
	ونية مقارن

  .Gذا ا�Rال ،و89 \عض ا@Rوانب �انت النصوص القانونية �?يحة من حيث التفاصيل و الدقة 

تمنع أي معاملة :" ال�j نصت ع�c  05-18و من بqن جوانب نقص الدقة ما ورد 89 املادة الرا\عة من  القانون 

الك
	ونية للسلع و التج�q¼ات و املنتجات ا@?ساسة ا�?ددة بالتنظيم ساري املفعول ،و أيضا أي منتج أخر أو 

  ".خدمات يمكن أن تمس بمصا@Ê الدفاع الوط�N و النظام و �من العام 

  

و التبغ و املنتجات الصيدالنية العاب اليانصWب و بيع الكحول (و اضافة للممنوعات ال�j تضمن>;ا املادة الثالثة 

���ء ،فما 8Å السلع املعروضة للبيع ع�c  أيال تحدد  4،فان املادة )و املنتجات ال�j تمس بحقوق امللكية الفكر(ة

6ن
	نت و ال�j ترغب ا@Rزائر 89 منع�ا ،Gل 8Å مبيعات السالح و ا��درات و املنتجات 6لك
	ونية بصفة خاصة 

  .ي شروحات دقيقة؟لكن النص لم يقدم أ

  

باملقابل القانون املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية جاء اقل مستوى مما تم القيام بھ منذ سنوات عديدة ،من حيث 

  .حر(ة تحديد القواعد ا@�اصة  ;م) املمونqن(�o6?اب فالقانون ترك للفاعلqن 89 التجارة 6لك
	ونية  آجال
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جارة 6لك
	ونية سوى بتقديم املعلومات املتعلقة \شروط و اجال �o6?اب فاملادة العاشرة ال تلزم املمون 89 الت

ترمq¼ ،لكن املتعارف عليھ 89 دول أخرى كفرoسا مثال و الدول ا�Rاورة Gذه املدة محددة بدقة،ففي  أيدون 

  .يوم 14 إcd 7فرoسا مثال حددت مدة �o6?اب من 
  

3عو(ض التعامالت الÌ �jشتxي م»;ا الزkائن ،فان الوثيقة لم تحددGا ، و 89 ما يتعلق بآجال �خرو كذلك 89 الشق 

السلعة ما عندما ال يح
	م املورد آجال ال�سليم  أوÌعيد منتجا  أنسوى 89 حالتqن اث�تqن،و يمكن للمس>;لك 

،و89 �لتا )22املادة ( خلل ما  بھ أوي تم طلبھ ذعندما يxون املنتج الذي تم 3سليمھ ال يطابق ال أو ،)21املادة(

املنتج،و نالحظ Gنا ان املس>;لك ال  إعادةاعتبارا من تار(خ  أيام 10ا@?التqن التعو(ض يجب ان يxون 89 غضون 

 أوال�سليم  آجال89 حاالت تجاوز  أي،  22و  21يمكنھ إعادة منتج ما سوى 89 ا@?االت ال�j تم ذكرGا 89 املادتqن 

ا@?ق 89 ال
	اجع غq	 مرموز لھ كما Gو  إنعطب ما، كما  أوبھ عيب  أوج مطابقا للطلبية عندما ال يxون املنت

  .ا@?ال G 89ذا 
  

، 2016و ظ�رت تطورات أخرى 89 مجال ال�شر�ع للبيع ع�c 6ن
	نت ففرoسا مثال أدخلت قانون 6س>;الك عام 

  .�جبار(ة أوم»;ا ا@?ماية ضد عمليات البيع القسر(ة 

�نيqن لWس ل�م ا@?ق 89 شطب مسبق @�انات استمارات الشراء فيما  يخص املزايا �ضافية املدفوعة كما ان امل

  .الثمن عندما يتم إجراء طلبية ع�c 6ن
	نت

  :وG 89ذا �طار ارتأينا إبداء عدة اق
	احات لعل�ا 3ساGم 89 إثراء Gذا املوضوع م»;ا      

الصلة مثل وزارة 6تصال وكذا وزارة التجارة ووزارة البWئة  خلق تواصل دائم بqن مختلف الوزارات ذات •

 .وذلك بموجب قرار وزاري مش
	ك من شأنھ تذليل الصعاب 89 مجال حماية املس>;لك 6لك
	وoي

تنو�ع دور ال�يئات �دار(ة الكفيلة بحماية املس>;لك 6لك
	وoي وامتداده إcd ا@Rانب 6لك
	وoي ولWس  •

 . ط مثلما Gو عليھ الشأن حالياا@Rانب العم�8 فق

خلق ترسانة قانونية تxون كفيلة بضمان ا@?ماية الوطنية والدولية للمس>;لك 6لك
	وoي، خاصة وان  •

التطور التكنولو�8 سر�ع 6ن�شار ال��Þء الذي يقت��Æ مواكبة التطورات ا@?اصلة G 89ذا ا�Rال ال 

 .لوطنيةسيما إذا �ان املوّرد �لك
	وoي خارج ا@?دود ا

خلق تواصل دائم بqن مختلف املؤسسات �دار(ة فيما بي»;ا وتبادل ا@�t	ات 89 ميدان حماية املس>;لك  •

 . 6لك
	وoي، واملساGمة أيضا باق
	اح القوانqن 89 مجال التجارة 6لك
	ونية

دة مؤشرات تو,8 89 �خq	 oشq	 أن آليات حماية املس>;لك 6لك
	وoي رغم أ¾;ا تقليدية إال أن Gنالك ع •

بان ا@Rزائر سيxون ل�ا دور كبq	 89 مجال حماية املس>;لك خاصة املس>;لك 6لك
	وoي وGو ما نتمناه 

املتعلق بالتجارة 6لك
	ونية ا@Rزائري، و3عديل قانون  05 - 18مستقبل خاص \عد صدور القانون رقم 

 .غشاملتعلق بحماية املس>;لك وقمع ال 09 – 18بقانون  03 -09رقم 



 

  م_Wص 

والذي تناولنا فيھ موضوع ا@?ماية القانونية للمس>;لك �ليك
	وoي 89 ا@Rزائر  ه املذكرة من خالل دراس�نا G 89ذ

من طرف مراقبة لاملتبعة ل لياتªدور و الو كذا ،89 ظل ازدGار التجارة العاملية و ظ�ور التجارة 6لك
	ونية 

إجراءات خاصة اتخاد تجارة 6لك
	ونية Ìستلزم للتوصلنا اcd ان  و عليھ،مدير(ة التجارة ل�ذا النوع من التجارة 

شرع وامل. م»;ا ما يxون قبل التعاقد وم»;ا Gو \عد التعاقد  هGذ مذكرتنا  ال�j تطرقنا إل�;ا 89 و.@?ماية املس>;لكqن

يتعلق بالتجارة 6لك
	ونية ولو 05-18القانون ور 89 التجارة، عمل ع�c سن التطل�ذا  ا@Rزائري ونظرا ملواكبتھ 

و كذلك ،ال يزال يواجھ صعوkات الفع�8 لھ 89 امليدان  طبيقالتعلما ان �ان متأخرا نوعا ما عن القوانqن �خرى، 

من املبادالت مح�شما و 89 ال يزال اعتماد Gذا النمط لسياسة املنت�Rة ملراقبة التاجر 6لك
	وoي لذلك لبال�سبة 

cdمراحلھ �و  

  :الxلمات املفتاحية 

مدير(ة التجارة  –التاجر 6لك
	وoي  -التجارة 6لك
	ونية     

 

Résumer  la  recherche 

 
A travers notre étude dans cette recherche, dans laquelle nous avons abordé le sujet de la 

protection juridique du consommateur électronique en Algérie à la lumière de l'essor du commerce 

mondial et de l'émergence du commerce électronique, ainsi que du rôle et des mécanismes utilisés 

Pour surveiller la Direction du commerce pour ce type de commerce, nous avons conclu que le 

commerce électronique nécessite des mesures spéciales pour protéger les consommateurs. Ce que 

nous avons abordé dans nos recherches, dont certains avant la passation de contrats et certains 

après la conclusion de contrats. Le législateur algérien, afin de suivre le rythme de cette évolution 

des échanges, a œuvré à la promulgation de la loi 18-05 liée au commerce électronique, même si 

elle est un peu plus tardive que les autres lois, sachant que l'activation effective de celui-ci sur le 

terrain est toujours confrontée à des difficultés d'application et également au regard de la politique 

adoptée pour le suivi du marchand électronique, donc l'adoption de ce type d'échanges est encore 

modeste et à ses débuts. 
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  املستعملة املراجع

  :  كتب* 

  . 2008مصر، دار الكتب القانونية، ينالتعاقد اإللكترو يفاية املستهلك مح، دمحبدر أسامة أ -  1

  . 2004،   اإلسكندرية، امعيجلدار الفكر ا، ايتها القانونيةمحالتجارة اإللكترونية و، عبد الفتاح حجازي -

  و ا@�دمات 6س>;الكية،   يوسف جيال8d، 6تصال \شأن مخاطر املنتوجات  1
  Gندة غز(وي ساعدي ، املسؤولية ا@Rزائية للشر�ات التجار(ة عن جرائم الغش التجار(ة، / د   1

  بو عو8d نصq	ة ، حماية املصا@?ة 6قتصادية للمس>;لك 89 القانون ا@Rزايري ،  -  1
  ، معراج جديدي، الوجq¼ 89 �جراءات ا@Rزائية مع التعديالت ا@Rديدة 1

  حماز  فتيحة ، القانونية @?ماية املس>;لك من شروط التعسفية 89 عقود 6س>;الك  ،  /.د   1
  1992ملياoي \غدادي موالي، �جراءات ا@Rزائية 89 ال�شر�ع ا@Rزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، ا@Rزائر،   1

  فية 89 عقود 6س>;الكحماز فتحية ،الرقابة القانونية @?ماية املس>;لك من شروط التعس   1 
  ،  05- 18من قانون التجارة 6لك
	وoي رقم 35املادة    1
1   8sامR@ونية، دار الفكر ا	
  لزGر بن سعيد، النظام القانوoي لعقود التجارة �لك

عبد الودود، املوجز 89 النظر(ة العامة لالل
¼امات، مصادر 6ل
¼ام، دار ال»;ضة العرkية، القاGرة، مصر،  ي�8

1994،  
  .1981الوسيط 89 شرح القانون املدoي،ا@Rزء �ول ،دار ال»;ضة العرkية :عبد الرزاق الس»;وري   1

ت �لك
	ونية املدنية والتجار(ة ، ز(دان زkيحة ، الزGراء نا�8 ،التجرkة ال�شر�عية ا@Rزائر(ة 89 تنظيم املعامال 

 8dزائري و الدوR@ونية 89 ال�شر�ع ا	
  .ا@Rر(مة 6لك
  فراح مناoي ، العقد 6لك
	وoي وسيلة اثبات حديثة 89 القانون املدoي ا@Rزائري ،   1

ن دار ال�شر و التوز�ع مصر ناGد فت�8 ا@?موري ،�وراق التجار(ة �لك
	ونية ،دراسة تحليلية مقرنة، عما  1

     2010الطبعة الثانية 

  و دور!ات  اoXالت

  

نور الدين بوتوش�ت، دور جمعيات حماية املس>;لك 89 ضمان امن املس>;لك، مجلة العلوم القانونية، �لية  -

  .12/2008عنابھ، عدد  -جامعة بأ�8 ا��تار -ا@?قوق 

ش�يدة قادة ، التجرkة  ا@Rزائر(ة 89 حماية املس>;لك بqن طموح وتطور النصوص وافتقاد آليات تطبيق�ا ،  /د -

مقالة 89 ا�Rلة ا@Rزائر(ة للقانون املقارن  ، صادرة عن ا��t	 القانون املقارن ، �لية ا@?قوق والعلوم السياسية ، 

 . 2014جامعة تلمسان ، العدد 6ول  
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89 املنظمة العاملية  8Åiso 3عمل ع�c وضع املعايq	 ،تاسست  23فt	اير  1947عن معايq	 8Å تصر(ح   1

  1 .للمواصفات و املعايq	 التجار(ة و الصناعية و مقرGا جنيف سو�سرا

لي�c بن عن
	، جمعيات حماية املس>;لك موجودة أو تحتاج إcd وجود، ا�Rلة ��اديمية للبحث القانوoي، جامعة 

  . 02/2010بجاية، عدد  -ان مq	ةعبد الرحم

يوسف جيال8d، 6تصال \شأن مخاطر املنتوجات و ا@�دمات 6س>;الكية، مجلة القانون 6قتصادي و البWئة، 

  . 2/2009جامعة وGران، عدد  -تصدر عن مخt	 القانون 6قتصادي و البWئة

ملظلل، مقالة 89 ا�Rلة ا@Rزائر(ة للعلوم زاGية حور(ة "�� يوسف، حماية املس>;لك من �ش�ار التجاري ا:   1

  . 2010/ 4ا@Rزائر، عدد  -بن عكنون  - جامعة يوسف بن خده -القانونية 6قتصادية و السياسية، �لية ا@?قوق 

  النصوص قانونية و تنظيمية 

  زائريجلا يناملتضمن القانون املد75-58املعدل واملتمم لألمر رقم يونيو  20املؤرخ 89   01-05القانون   1

  15/02/2012، متعلق با@Rمعيات، ا@Rر(دة الرسمية ، صادر بتار(خ 12/01/2012، مؤرخ 89 06-12قانون رقم  1
  املتعلق با@Rمعيات حماية املس>;لك ا@Rزائري  1206القانون العضوي رقم   1

، صادر 21، يتضمن قانون �جراءات املدنية و �دار(ة، ج ر عدد 25/02/2008، مؤرخ 89 09-08قانون رقم   1

  23/04/2008بتار(خ 
  ، سالف الذكر 05- 18من قانون التجارة 6لك
	وoي رقم 35املادة    1
املتضمن القانون �سا"�� ا@�اص املطبق ع�c  2009دÌسمt	  16املؤرخ 89  415-09املرسوم التنفيذي رقم   1

دÌسمt	 30صادرة 89  75ة الرسمية عددا@Rر(د العمال املنتمqن إcd �سالك ا@�اصة باإلدارة املxلفة بالتجارة

  2009سنة 
املؤرخة 89  52و املتعلق بالنقد و القرض، جر(دة رسمية  2003غشت سنة  26املؤرخ 89 �03/11مر رقم   1

مؤرخة 89  50جر(دة رسمية 2010غشت سنة  26املؤرخ 89 10/04، املعدل و املتمم باألمر رقم 27/08/2003

، 2014املتضمن قانون املالية لسنة 2013دÌسمt	  30املؤرخ 89 13/08بالقانون رقم و املتمم 10/09/2010

  ..2013دÌسمt	  30املؤرخة 89  68جر(دة رسمية عدد 
، يحدد كيفيات حفظ �Rالت املعامالت التجار(ة 2019مارس  5املؤرخ 89  89-19مرسوم تنفيذي رقم   1

Rلل� �Nاملركز الوط cdونية و إرسال�ا إ	
  ل التجاري 6لك
املؤرخة 89  52و املتعلق بالنقد و القرض، جر(دة رسمية  2003غشت سنة  26املؤرخ 89 603/11مررقم   1

27/08/2003  
  ، مرجع سابق 18/05الفقرة الرا\عة  من القانون رقم  5املادة   1
ذي يحدد القواعد ال 2004يونيو سنة 23املوافق ل 1425جمادى �وcd عام  5املؤرخ 89 02- 04القانون    1

  املطبقة ع�c املمارسات التجار(ة
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يتعلق \شروط ممارسة �oشطة التجار(ة ، املقدم إ8d السلطة  04/08عرض أسباب مشروع القانون   1

  2004ال�شر�عية 89 جانفي 
 ،املتعلق  2004أوت  14املؤرخ 89  �04/08عدل و�تمم القانون  2013یولیو 23املؤرخ 89  13/06القانون   1

2013یولیو     31،بتار�خ  33\شروط ممارسة �oشطة التجار�ة، ج ر،عدد  
املتعلق بالتجارة  2018مايو سنة 10املوافق ل  1439شعبان عام  24املؤرخ 89  18/05القانون رقم   1

628لك
	ونية، ا@Rر(دة الرسمية العدد  
دونة ال�شاطات 6قتصادية ا@�اضعة للقيد 89 املتعلق بم 1997يناير  18املؤرخ 89  97/39املرسوم التنفيذي   1

  19/01/1997،بتار(خ  05ال�Rل التجاري، ج ر، عدد 
املتعلق بمعايq	 تحديد ال�شاطات وامل�ن املقننة ا@�اضعة  1997يناير  18املؤرخ 89  97/40املرسوم التنفيذي   1

  19/01/1997،بتار(خ  05للقيد 89 ال�Rل التجاري، ج ر، عدد 
يتعلق \شروط ممارسة �oشطة التجار(ة ، املقدم إ8d السلطة  04/08عرض أسباب مشروع القانون   1

  2004ال�شر�عية 89 جانفي 
  22/08/1990،بتار(خ  36املتعلق بال�Rل التجاري، ج ر، عدد  1990أوت  18املؤرخ 89  90/22القانون   1
  املعدل واملتمم للقانون املدoي 2005جوان   20املؤرخ 89   10-05مكرر من القانون  323املادة   1
  املعدل 2005جوان   20املؤرخ 89   10-05من القانون  1مكرر  323املادة   1
- 75املعدل واملتمم لألمر رقم  2005فيفري  06املوافق ل  1425ذي ا@RÇة  27املؤرخ 89  02-05القانون رقم   1

 - 04من القانون  03املادة   1واملتضمن القانون التجاري  1975س£تمt	  26املوافق  1395رمضان  20املؤرخ 89  59

ا�?دد للقواعد املطبقة ع�c املمارسات  2004يونيو  23املوافق ل 1425جمادى �وcd  عام  5املؤرخ 89  02

  04التجار(ة الفقرة 
املتعلق  2018اي م 10املوافق  1439شعبان  24املؤرخ 89  05-18، الفقرة الثانية من القانون  06املادة   1

  بالتجارة 6لك
	ونية

  

  وملتقيات  رسائل جامعية 

  

من اعداد الطالبة سمية ديمش جامعة  2010/2011مذكرة لنيل ش�ادة املاجستq	 89 العلوم 6قتصادية لسنة 

  قسنطينة 
  181العقود املt	مة بطر(قة الك
	ونية ،دراسة مقارنة ص : عباس يوسف جابر  1
  أحمد شو8Ù دمحم عبد الرحمن، البجوث القانونية 89 مصادر �ل
¼ام �رادية وغq	 �رادية،   1

   جامعة تq¼ي وزو  2012ش�ادة ماس
	 89 القانون سنة  مرزوق نور ال�دى، ال
	ا��Û 89 العقود �ك
	ونية،  

  
  جامعة \سكرة  2012
	 مخلو89 عبد الوGاب، التجارة �لك
	ونية عt	 �ن
	نت، نيل ش�ادة ماس  1
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فضيلة عاق�8 ،�طار القانوoي للتجارة �لك
	ونية وواقع استخدام�ا 89 الدول العرkية ،حالة ا@Rزائر ،امللتقى  

  الدو8d الرا\ع حول عصرنة نظام الدفع 89 البنوك ا@Rزائر(ة وإشxالية اعتماد التجارة �لك
	ونية 89 ا@Rزائرى 
م الدفع 6لك
	وoي 89 تحسqن املعامالت املصرفية ، دراسة حالة ا@Rزائر، رسالة زqG	 زواش ، دور نظا/أ  1

ماجستq	، مدرسة الدكتوراه ، �لية 6قتصاد ، جامعة العر|ي بن م�يدي ، أم البوا8Ù ،ا@Rزائر سنة 

2010/2011 ، 

  ،)دراسة مقارنة (;الك  حماز فتحية ،الرقابة القانونية @?ماية املس>;لك من شروط التعسفية 89 عقود 6س>  

  1جامعة تلمسان ابحاث لنيل ش�ادة دكتورا  2013سنة  مر(م خليفي ،الرGانات القانونية للتجارة �لك
	ونية 

89 القانون ) د .م .ل (اكسوم عيالم رشيدة، املركز القانوoي للمس>;لك 6لك
	وoي، أطروحة دكتوراه الطور الثالث 

  . سية، جامعة مولود معمر، تq¼ي وزو�لية ا@?قوق والعلوم السيا

وعيل حكيم ،دور مصا@Ê وزارة التجارة 89 حماية املس>;لك 6لك
	وoي،مداخلة 89 ندوة –�ليل بن يوسف /ا   1

  2018،1جانفي  31وطنية \عنوان �طار القانوoي @?ماية املس>;لك 6لك
	وoي املنعقد يوم 

 )دراسة مقارنة(املس>;لك من شروط التعسفية 89 عقود 6س>;الك  حماز فتحية ،الرقابة القانونية @?ماية   

  . 2018- 2017داس ، السنة ا@Rامعية ،مذكرة لنيل ش�ادة املاس
	 ، �لية ا@?قوق ،جامعة أدمحم بو قرة  بومر 

  

 

 

  

  

 

 

  

 


